
 

Nyelvi program 

olasz C2 1 1 043 – B2-es szint 
Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 

1161 Budapest, Pálya u. 73. 

E-000445/2014 

1. A képzési program 

1.1. Megnevezése Olasz általános nyelvi program 

C2 1 1 043 – KER B2-es szint 

1.2. Nyelvi programkövetelmény azonosítója C2 1 1 043 

1.3 Képzés célja általános olasz nyelvi készségek 

kialakítása és fejlesztése 

1.4 Képzés célcsoportja a Fktv. hatálya alá tartozó természetes 

személyek 

1.5 Engedély megszerzését követően a 

nyilvántartásba vételi szám 

E-000445/2014 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. Az egyes modulok elvégzésével megszerezhető kompetenciákat a képzési program 

tananyagegységeinek (7.1–13. pontok) célmegfogalmazása tartalmazza (7.1.3–7.13.3. 

pontok). 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség A programba való bekapcsolódáshoz 

iskolai végzettség nem szükséges. 

3.2. Egyéb feltételek Az általános iskola 8. osztályának 

megfelelő magyar nyelvismeret, írni-

olvasni tudás. 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja A 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet 24. § (3) 

bekezdés alapján a részvételt az oktató 

haladási naplóban és jelenléti íven rögzíti. 

4.2. Megengedett hiányzás A maximálisan megengedett hiányzás 

az összes óraszám 20%-a, modulonként 

10 óra. 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti kontaktórák száma Modulonként 50 óra, a teljes 

programban 650 óra. 

5.2. Gyakorlati kontaktórák száma – 

6. A képzés típusának, formájának és fajtájának meghatározása 

6.1. A képzés típusa általános nyelvi képzés 

6.2. A képzés formája csoportos képzés 

6.3. A képzés fajtája kontaktórás képzés 

 

7. A tananyagegységek 

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. A1.1. modul 

7.2. A1.2. modul 

7.3 A2.1. modul 
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7.4 A2.2. modul 

7.5 B1.1. modul 

7.6 B1.2. modul 

7.7 B1.3. modul 

7.8 B2.1. modul 

7.9 B2.2. modul 

7.10 B2.3. modul 

7.11 B2.4. modul 

7.12 B2.5. modul 

7.13 B2.6. modul 

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése A1.1. modul 

7.1.2. Bemeneti 

kompetenciák 

- 

7.1.3. Célja Szövegértés – 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 – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, 

például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az 

ismert nevek vagy szavak segítségével. 

Beszéd – 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. 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és 

mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

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. 

7.1.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

az olasz ábécé 

kiejtési szabályok 

számok 1‐1.000 

a főnevek 

a szabályos igeragozás jelen időben 

a leggyakrabban előforduló rendhagyó igék jelen ideje 

a melléknevek 

a határozott névelő 

a határozatlan névelő 

a leggyakrabban előforduló kérdőszavak 

a leggyakrabban előforduló kötőszavak 

isc‐es igék ragozása 

névelő‐melléknév‐főnév egyeztetés 

néhány rendhagyó ige jelen ideje 

a módbeli segédigék 

a leggyakoribb prepozíciók 

Témakörök és szókincs 
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a nyelvórai kommunikáció leggyakoribb elemei 

köszönések 

nemzetiségnevek 

szálláshely leírása 

az óra kifejezése 

színek 

foglalkozásnevek 

a lakás leírása 

tegezés/magázás 

kenyérfélék, pizzák 

kávétípusok 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

bemutatkozás 

köszönés 

ismerkedés 

telefonbeszélgetés indítása 

találkozó megbeszélése 

kívánság kifejezése 

szobafoglalás 

a leggyakoribb olasz keresztnevek 

személyleírás 

olasz városok 

szálláshelyek Olaszországban 

a foglalkozás kifejezése 

kommunikáció az olasz bárban 

néhány olasz film rövid tartalma 

a kávézás kultúrája Olaszországban 

a bár mint az olasz hétköznapok szerves része 

 olasz festők 

7.1.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák száma – 

7.1.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése A1.2. modul 

7.2.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.1. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.1. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.2.3. Célja Szövegértés – 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 – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, 

például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az 

ismert nevek vagy szavak segítségével. 

Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a 
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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. 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és 

mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

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. 
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7.2.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a visszaható igék jelen ideje 

a birtokos névmások 

c’é/ci sono 

számok 1.000 felett 

a passato prossimo képzése 

sorszámnevek 

stare+gerundio szerkezet 

a ci helyhatározói névmás 

a tegező felszólítás/tiltás 

a mutató névmások 

a lo, la, li, le tárgyi névmások 

a prepozíciók összevonása a határozott névelővel 

a piacere ige 

a részes esetű névmások 

hely‐ és időhatározók 

a passato prossimo használata 

a che vonatkozó névmás 

Témakörök és szókincs 

napszakok 

gyakoriságot kifejező időhatározók 

mindennapi cselekvéseket kifejező igék 

közlekedési eszközök 

városi turizmussal kapcsolatos szavak, kifejezések 

szabadidős tevékenységek 

a dátum kifejezése 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

a család bemutatása 

javaslattevés 

egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

bátorítás kifejezése 

témaváltás kifejezése 

múltbeli események elmesélése 

a tipikus olasz lakás 

útbaigazítás 

instrukciók adása 

meglepődöttség kifejezése 

a preferencia kifejezése 

javaslattevés, annak elfogadása vagy elutasítása 

találkozó megbeszélése 

közlekedés Olaszországban 

tanácsok Olaszországba látogatóknak 

 egy olasz dal 

 Roberto Benigni 

7.2.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma – 

7.2.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése A2.1. modul 

7.3.2. Bemeneti  a 7.2. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 
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kompetenciák alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.2. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.3.3. Célja 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. 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. 

7.3.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a tárgyesetű névmások 

quello/bello 

a visszaható igék passato prossimo alakja 

a participio passato egyeztetése a tárgyi névmással 

a melléknév kétféle felső foka 

időhatározók helye a passato prossimo‐val 

a melléknév középfoka 

az imperfetto képzése és használata 

az imperfetto és a passato prossimo közötti választás 

kötőszavak 

múlt idejű időhatározók 

a ce l’ho szerkezet 

a hangsúlytalan névmások használata tegező felszólító mód 

mellett 

a del részelő névelő 

a ne határozói névmás 

a tárgyi névmás kiemelése 

a di prepozíció használata 

a stare per szerkezet 

Témakörök és szókincs 

rokonság, családi ünnepek 

olasz ételek, fogások 

ruhaneműk és leírásuk 

üzletek és termékek 

mértékegységek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

jókívánság kifejezése 
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személyek, helyek és helyzetek leírása 

étteremben: asztalfoglalás 

rendelés étteremben 

információkérés az ételekről 

fizetés étteremben 

az összehasonlítás kifejezése 

múltbeli történések leírása 

az olasz oktatási rendszer 

ajándékozási szokások 

az esküvő Olaszországban 

tradicionális ünnepek 

az olasz étkezési szokások 

éttermi szokások 

az olasz jobb‐ és baloldal 

az olasz futball 

néhány olasz híresség a múltból és a jelenből 

vásárlás élelmiszerüzletben 

kölcsönkérés kifejezése 

vásárlás ruhaüzletben 

óhaj, kétség, lehetőség kifejezése 

7.3.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma – 

7.3.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése A2.2. modul 

7.4.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.3. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.3. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.4.3. Célja 

 

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. 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 
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tevékenységeiről. 

Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, 

például köszönőlevelet írni. 
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7.4.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

az összevont névmások 

a feltételes mód jelen ideje 

rendhagyó főnevek 

az általános alany 

a magázó felszólítás /tiltás 

a hangsúlytalan névmások használata magázó felszólító mód 

mellett 

kötőszavak 

személytelen igék 

az egyszerű jövő idő 

a feltételezés kifejezése egyszerű jövő idővel 

a módbeli segédigék passato prossimo alakja 

a ‐mente képzős módhatározók 

a passato prossimo és az imperfetto különböző használatai 

kötőszavak 

a személyes névmás hangsúlyos alakja 

az alárendelt mondat 

a ‐bile képzős melléknevek 

határozatlan névmások 

a cui vonatkozó névmás 

vonzatos igék 

Témakörök és szókincs 

a lakóhely: a családi ház leírása 

bútorok, berendezési tárgyak 

a fizikai‐ és lelkiállapot leírása 

betegségek, gyógyszerek, gyógymódok 

időjárás 

nyaralás 

a szeretet, szerelem kifejezése 

mozi 

zene 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

vásárlás gyógyszertárban 

tanács kérése/adása 

élelmiszerek vásárlása Olaszországban 

a mediterrán konyha 

az olasz divat 

leértékelések, kiárusítások 

az olasz egészségügyi rendszer 

feltételezések, előrejelzések kifejezése 

egy utazás elmesélése 

múltbeli szokások kifejezése 

egymást követő múltbeli cselekvések kifejezése 

megszakított múltbeli cselekvés kifejezése 

a vélemény kifejezése, szembehelyezkedés mások 

véleményével 

kompromisszumra törekvés 

mások meggyőzése 

egy regény tartalmának összefoglalása 

a lehetőség kifejezése 

az olasz időjárás 

az olasz strandon 

munkaszüneti napok Olaszországban 

az olasz gesztusnyelv 

a mozi Olaszországban 
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néhány kortárs író 

egy híres olasz dal eredete 

7.4.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma – 

7.4.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.5. Tananyagegység 

7.5.1. Megnevezése B1.1. modul 

7.5.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 egy évnél nem régebben kiállított, államilag vagy 

nemzetközileg elismert A2 szintű komplex nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal igazolt tudás 

 a 7.4. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.4. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.5.3. Célja 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. 

7.5.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

tárgy‐ és részes esetű névmások 

a trapassato prossimo képzése és használata a mellékmondatban 

időhatározói szerkezetek 

a passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo közötti 

választás 

a ci és ne határozói névmások különféle használatai 

az ‐ismo főnévképző 

az ‐ista melléknévképző 
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a sapere és a conoscere igék használata múlt időben 

a congiuntivo presente 

si impersonale/si passivante 

visszaható igék általános alannyal 

az indicativo és a congiuntivo közötti választás 

congiuntivo helyett infinito 

congiuntivóval álló igék, kifejezések 

kérdőszavak 

a felkiáltás 

Témakörök és szókincs 

határozói névmással együtt álló igék 

környezettudatos viselkedés 

sport 

az olasz nyelvben használatos idegen szavak 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

a képesség kifejezése 

különböző idősíkok kifejezése egy történet elmesélésekor 

vélemény kifejezése 

egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

szokások leírása 

érzelmek, lelkiállapotok kifejezése 

saját nézőpont kifejezése 

közérdekű telefonszámok Olaszországban 

az olasz tartományok 

a szelektív hulladékgyűjtés 

a közös étkezés szokásrendszere 

az olaszok és a futball 

az olaszok viszonyulása az idegen szavakhoz 

Szicília és Szardínia 

 Salento és Cilento 

7.5.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.5.6. Gyakorlati órák száma – 

7.5.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

7.6. Tananyagegység 

7.6.1. Megnevezése B1.2. modul 

7.6.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.5. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.5. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.6.3. Célja 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 
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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. 

7.6.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a chi vonatkozó névmás 

a szenvedő szerkezet 

a szenvedő szerkezet essere/venire segédigével 

a gerundio semplice és a gerundio composto 

a gerundio különféle funkciói 

melléknévképzők 

a che, cui, quale vonatkozó névmások 

a congiuntivo imperfetto 

a congiuntivo passato 

igeidő egyeztetés a congiuntivóban 

az 1. és 2. típusú feltételes mondat 

a függő beszéd 

az il cui vonatkozó névmás 

Témakörök és szókincs 

hangszerek 

olasz márkák 

konyhai eszközök 

az egyház és a civil társadalom 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

a múltra vonatkozó vélemény kifejezése 

egy szöveg tartalmi összefoglalása 

körülírás 

az olaszok által leggyakrabban elkövetett nyelvi hibák 

az olasz nyelv története 

a titulusok használata az olasz mindennapokban 

az olasz opera 

feltételezés kifejezése 

következmény kifejezése 

a mondanivaló elkezdése, kifejtése és lezárása 

Pier Paolo Pasolini 

 Salvatore Ferragamo 

7.6.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.6.6. Gyakorlati órák száma – 

7.6.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.7. Tananyagegység 

7.7.1. Megnevezése B1.3. modul 
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7.7.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.6. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.6. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.7.3. Célja 

 

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. 

7.7.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a participio passato önálló használata 

a congiuntivo és az indicativo közötti választás 

az infinito passato 

a participio presente 

a mondatrövidítés 

mellérendelés és alárendelés 

összetett szavak 

gyűjtőszámnevek 

a futuro semplice és a futuro anteriore használata 

a határozott és határozatlan névelő használata földrajzi 

nevekkel 

az in prepozíció mint helyhatározó 

Témakörök és szókincs 

a gyermekkorhoz kapcsolódó játékok leírása 

egy történelmi személyiség életének elbeszélése 

iskolai élmények elmesélése 

földrajzi kifejezések 

a magari szó kétféle használata 

nyaralás, idegenforgalom 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

vélemény indoklása 

mások álláspontjának értékelése, kommentálása 

egy történelmi esemény rekonstruálása 

egy adott témáról gyűjtött ismeretek előadása 

az egyház szerepe Olaszországban 
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híres olasz asszonyok 

kulturális sztereotípiák 

az olasz egyesítés története 

közlekedés Olaszországban 

olaszországi műemlékek 

néhány gasztronómiai érdekesség 

az idegenforgalom jelentősége 

Stefano Benni 

Maria Montessori 

a Costa Concordia tragédiája 

Giuseppe és Anita Garibaldi 

7.7.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.7.6. Gyakorlati órák száma – 

7.7.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.8. Tananyagegység 

7.8.1. Megnevezése B2.1. modul 

7.8.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 egy évnél nem régebben kiállított, államilag vagy 

nemzetközileg elismert B1 szintű komplex nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal igazolt tudás 

 a 7.7. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.7. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.8.3. Célja 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. 
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7.8.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a condizionale semplice és a condizionale composto használata 

a quello névmás használat 

a kiemelés a felsőfokú hasonlító szerkezetben 

Témakörök és szókincs 

italianizmusok 

művészetek, művészeti stílusok 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

klasszikus és kortárs olasz képzőművészet 

olaszországi múzeumok 

értékítélet kifejezése 

7.8.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.8.6. Gyakorlati órák száma – 

7.8.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.9. Tananyagegység 

7.9.1. Megnevezése B2.2 modul 

7.9.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.8. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.8. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.9.3. Célja 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. 

7.9.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a passato remoto képzése és használata 

a passato prossimo és a passato remoto használatának 

összehasonlítása 
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az imperfetto használata a feltételes mondatban 

a történelmi jelen idő 

a condizionale composto használata utóidejűség kifejezésére 

a passato prossimo és az imperfetto összehasonlítás 

központozás az olasz nyelvben 

Témakörök és szókincs 

filmművészet 

előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

gazdasági élet 

az állatok elnevezései és hangjai 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

az olasz kivándorlók és megjelenítésük a mozivásznon 

bevándorlók Olaszországban 

érzelmek, személyes beállítódás, vélemény kifejezése 

az olasz reneszánsz 

Firenze Lorenzo De’ Medici korában 

néhány híres reneszánsz személyiség 

7.9.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.9.6. Gyakorlati órák száma – 

7.9.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.10. Tananyagegység 

7.10.1. Megnevezése B2.3. modul 

7.10.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.9. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.9. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.10.3. Célja 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 
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sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy 

milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 

7.10.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a melléknév helye a mondatban 

a kicsinyítő‐ és a nagyítóképzők 

italianizmusok 

a ma kötőszó szűkítő funkciója 

mondatrövidítési formák 

a kiemelő szerkezet 

számnevek 

Témakörök és szókincs 

a lakóhely és a lakás 

képzett szavak 

a fogyasztói társadalom 

töltelékszavak 

média és reklám 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

az olasz otthon és berendezése 

az olasz formatervezés 

a kortárs művészet 

az olasz művészet rövid története 

néhány kiemelkedő személyiség 

7.10.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.10.6. Gyakorlati órák száma – 

7.10.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.11. Tananyagegység 

7.11.1. Megnevezése B2.4. modul 

7.11.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.10. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.10. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.11.3. Célja 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 
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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. 

7.11.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

főmondat és mellékmondat 

a congiuntivo presente használata mellékmondatban 

a magázó felszólítás 

a melléknév helye a mondatban: szó szerinti és átvitt értelmű 

használat, két vagy több jelzős szintagmák 

szóképzés 

Témakörök és szókincs 

pszichológia 

belső tulajdonságok 

szenvedélybetegségek 

az egészséges életmód, sport 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

az olaszok és a pszichológia 

az olaszok és a játék 

telefonbeszélgetések kezdeményezése, fogadása, üzenethagyás 

7.11.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.11.6. Gyakorlati órák száma – 

7.11.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.12. Tananyagegység 

7.12.1. Megnevezése B2.5. modul 

7.12.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.11. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.11. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.12.3. Célja 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. 
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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. 

7.12.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a congiuntivo imperfetto használata mellékmondatban 

congiuntivóval álló kifejezések 

Témakörök és szókincs 

a foglalkozásnevek nőnemű alakja 

férfi és női szerepek 

család és/vagy karrier 

 italianizmusok 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

az olasz nők és a munka világa 

szexizmus az olasz nyelvben 

7.12.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.12.6. Gyakorlati órák száma – 

7.12.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

7.13. Tananyagegység 

7.13.1. Megnevezése B2.6. modul 

7.13.2. Bemeneti 

kompetenciák 

 a 7.12. tananyagegység vagy azonos programkövetelmény 

alapján készült program megfelelő tananyagegységének sikeres 

elvégzéséről szóló, 6 hónapnál nem régebbi „tanúsítvánnyal” 

igazolt tudás 

 a 7.12. tananyagegység tartalmának írásbeli és szóbeli 

szintfelmérő teszten elért legalább 60%-os eredménnyel igazolt 

ismerete 

7.13.3. Célja 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 
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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. 

7.13.4. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

a névmások hangsúlytalan és hangsúlyos alakjai 

a trapassato prossimo 

igenevek: a gerundio, participio passato és participio presente 

használata 

Témakörök és szókincs 

összetett szavak és többes számuk 

az olasz irodalmi nyelvhasználat 

kohéziós elemek a szövegben 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

az olasz krimi története 

mai olasz krimiszerzők 

7.13.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.13.6. Gyakorlati órák száma – 

7.13.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás feltételei 

a 9.2. pontban leírt módon 

 

8. Csoportlétszám 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 15 

9. A képzés zárása 

9.1. A tananyagegységek zárásának 

feltételei 

Amennyiben a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja 

meg a 4.2. pontban megfogalmazott maximumot, továbbá a 9.2. 

pontban szereplő módon a modulzáró vizsgán „megfelelt” 

minősítést ér el, úgy az adott modult teljesítette, és képzettségi 

szintjét igazoló tanúsítványt kap. 

9.2. A teljesítményt értékelő 

rendszer 

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. Az értékelés százalékos rendszerben történik, minősítése 

60%-os vagy azt meghaladó eredmény esetén „megfelelt”, 60% 

alatti eredmény esetén „nem megfelelt”. A modulzáró vizsgára 

az utolsó foglalkozáson kerül sor. 

9.4. A képzettségi szintet igazoló 

tanúsítvány 

A tanúsítvány formája a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 9. § 

(2) bekezdésben szereplő előírásokat követi. A tanúsítványt 

a képzésben részt vevők a modulzáró vizsga értékelését 

követően kapják meg. 

9.5. Az elégedettség mérése A résztvevők elégedettségének mérésére és elégedettségmérő 

kérdőívek feldolgozására a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet 

22. és 23. §-ban, valamint 3. mellékletében írtak szerinti módon 

és formában kerül sor. 

10. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi feltételek 
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10.1. A személyi feltételek A program megvalósításában szakmai vezető és oktatók 

vesznek részt. 

10.2. A szakmai vezető A tananyagegységek tartalmának megfelelő tanterv, tananyag 

és taneszközök (tankönyv, segédkönyvek stb.) meghatározása, a 

modulzáró vizsgák anyagának összeállítása, valamint az 

oktatók munkájának és a program végrehajtásának belső 

irányelvekben meghatározott ellenőrzése a szakmai vezető 

feladata. Szakmai vezető a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet 

16. § (7) bekezdésének a) pontjában megfogalmazott 

feltételeknek megfelelő személy lehet. 

10.3. Az oktatók A tananyagegységek oktatását, a haladási napló vezetését, a 

modulzáró vizsga lebonyolítását és értékelését, valamint az 

elégedettségmérő kérdőív kitöltetését az oktatók végzik. Oktató 

az lehet, aki megfelel a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet 16. § 

(7) bekezdésének ca) pontjában, illetve (7a) bekezdésében 

megfogalmazott személyi feltételeknek. 

10.4. A személyi feltételek 

biztosításának módja 

A képző intézmény a személyi feltételek biztosítását a 393/2013. 

(XI. 12.) kormányrendelet 16. § (9) bekezdésének megfelelően 

igazolja. Az oktatót betegség vagy egyéb okból történő hiányzás 

esetén a foglalkozásokon a 10.3. pont előírásának megfelelő 

másik oktató helyettesítheti. 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek 

11.1. A tárgyi feltételek A program végrehajtásához szükséges helyiségekre, azok 

bútorzatára és berendezési tárgyaira vonatkozó tárgyi feltételek 

megfelelnek a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet 16. § (3) 

bekezdésében és az 1. melléklet I., II/1. és II/3. pontjaiban 

írottaknak. 

11.1. A tárgyi feltételek 

biztosításának módja 

A képző intézmény a tárgyi feltételeket a 393/2013. (XI. 12.) 

kormányrendelet 16. § (6) bekezdésének megfelelően biztosítja. 

A képzési helyek és tantermek száma, valamint a tantermek 

befogadóképessége a programban aktuálisan részt vevők 

számához igazodik a 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet 16. § 

(3) bekezdésének e) pontjának megfelelően. 

11.2. 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: 

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

      Szakértő neve         Intézmény képviselőjének aláírása 

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

      Szakértői nyilvántartási szám    Szakmai vezető aláírása 

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

    Szakértő aláírása  


