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Javaslatot benyújtó megnevezése Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai 

Nyelv megnevezése ANGOL 

Megszerezhető nyelvi képzés 

szintje1 
ANGOL nyelvi képzés KER C2 

Megszerezhető nyelvi képzés 

fajtája2 
általános nyelvi képzés 

Megszerezhető nyelvi képzés 

típusa3 
kontaktórás képzés 

Bemeneti kompetenciák4  A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az A1.1. 

modulhoz  nem  kapcsolódik  bemeneti  követelmény. 

Amennyiben  a  képzésen  részt  vevő  az A1.1. modultól  eltérő 

modulba  szeretne  bekapcsolódni,  teljesítenie  kell  a  képző 

intézmény  által  a  kiválasztott  modulhoz  használt  bemeneti 

szintfelmérő  feladatsort.  A  képzésen  részt  vevő 

bekapcsolódhat  a  képzésbe  akkor  is,  ha  nyelvi  szintjét  12 

hónapnál  nem  régebbi  akkreditált  nyelvvizsgával  (komplex 

B1,  B2,  C1)  vagy  más  képző  intézmény  által  kiállított, 

ugyancsak  12  hónapnál  nem  régebbi,  az  azonos 

programkövetelmény  alapján  megírt  más  képzési  program 

adott  bekapcsolódási  szintet  megelőző 

moduljának/tananyagegységének  teljesítéséről  szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

Minimális óraszám5  csoportos képzés esetén: 960 

egyéni felkészítés esetén: 640 

Maximális óraszám6  csoportos képzés esetén: 1440 

egyéni felkészítés esetén: 960 

 

Az óraszámok jelölési formátuma a továbbiakban, az egyes modulok, illetve 

tananyagegységek esetében:  

csoportos képzés óraszáma/egyéni felkészítés óraszáma  

(a teljes program minimális óraszáma esetén például: 960/640)



 

A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként  

 

KER A1   2 

KER A2   2 

KER B1   2 

KER B2   4 

KER C1  4 

KER C2   3 



Képzési követelmények leírása modulonként 

 

KER szintek szerinti modulok 

 
KER A1 szint  minimális óraszám  90/60  maximális óraszám  135/90 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti a számára ismerős 

mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek 

célja konkrét szükségleteinek kielégítése. 

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő képes az egyszerű 

kapcsolatteremtésre. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg 

tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. 

Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és 

világosan beszél, és segítőkész. 

Írásbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő képes egyszerű 

nyomtatványok kitöltésére (pl. szállodai bejelentkezési lap), személyes 

adatai megadására (név, cím, lakhely, nemzetiség), rövid üdvözlet, 

köszönetnyilvánító szöveg megírására (pl. képeslap, e‐mail). 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

A1. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

1. Nyelvtani szerkezetek

 A kijelentő és a kérdő mondat szórendje 

 Egyszerű jelen (Present Simple) 
 There is/ there are 
 A főnevek és többes száma (Uncountable/countable) 

 How much/many: többes szám 
 Tagadás: Present Simple 
 Birtokos névmások: my, your, his, her< 

 Önálló birtokos névmás: mine, yours, his, hers… 

 Modális segédigék: can, can’t 

 Óra, idő, számok 
 

2. Témakörök és szókincs 

 Személyes adatok: bemutatkozás 

 Család: személyes adatok és családtagok 

 Lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása 

 Munka: foglalkozás, munkahely 

 Tanulás: nyelvtanulás, iskola, tantárgyak 
 Utazás: városban, autón, taxival 
 Utazás: vonattal, repülőgéppel 
 Számok: 1000‐ig 

 Időkifejezések 
 Bevásárlás: alapvető élelmiszerek, használati tárgyak 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Köszönés, búcsúzás 
 Bemutatkozás, bemutatás 

 Személyes információk kérése, adása 

 Vendéglőben rendelés, fizetés, kínálás, visszautasítás 
 Élelmiszerek vásárlása, fizetés 

 Programmegbeszélés, meghívás, meghívás elutasítása 

 Birtoklás kifejezése (have) 
 Bocsánatkérés 
 Megszólítás 

 Az időre való rákérdezés (dátum, óra)

min. óraszám  45/30 

max. óraszám  67/45 



A1. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

 Present Simple‐Continuous (Egyszerű‐folyamatos jelen) 

 Past Simple‐Continuous (Egyszerű‐folyamatos múlt) 

 Comparison (Melléknév középfok) 

 Superlative (Melléknév felsőfok) 

 Névelő (the, a, an) 

 Melléknév fokozása, hasonlítás, szerkezetek 

 Sorszámnév 

 Modalis igék: have to, need to, should 

 will, won’t 
 Felszólítás: Imperative 
 Adverbs: alapvető határozószók 
 

2. Témakörök és szókincs 

 Sport: milyen sportág érdekli, milyen sportot űz 

 Szabadidő, hobbi 
 Orvosnál: betegségek, gyógyszertárban 
 Bevásárlás: boltban, piacon 
 Szolgáltatások 
 Országok, külföldön, turizmus 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Tanács kérése, adása 
 Visszaemlékezés, régi esemény összefoglalása 

 Információ kérése, adása 

 A meg nem értés kifejezése, a közlés megismétlésének kérése 

 Előny, hátrány felsorolása 
 Összehasonlítás 
 Egyszerű űrlapok kitöltése 

 Angolszász országok elhelyezkedése, alapvető adatai 

min. óraszám  45/30 

max. óraszám  68/45 

 



 
KER A2 szint  minimális óraszám  90/60  maximális óraszám  135/90 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés: A képzésben részt vevő megért olyan mondatokat és 

gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő 

területekhez kapcsolódnak (pl. személyes adatok, család, munkahely). 

Megérti rövidebb és egyszerűbb prospektusok, hirdetések, rövid 

magánlevelek lényegét. 

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő elboldogul rutinszerű 

kommunikációs helyzetekben, amikor egyszerű és közvetlen 

információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva 

beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen 

szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

Írásbeli kifejezőkészség: Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl. 

köszönőlevél). 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

A2. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

 Személyes névmások tárgyesete/részes esete (me, you, him, her<) 

 Irregular verbs 1., 2. alak 
 Múlt idő (Past Simple, Continuous) használata, tagadása 

 Melléknév: fokozás 

 Melléknév: összehasonlítás 

 A jövő idő kifejezése, tagadása 
 Going to jövőidejű jelentése 
 Célhatározói szerkezet (to do something) 
 ’How’ kérdések 
 ’What’ kérdések 
 Valós jelenbeli feltételes mód (Conditional 1) 

 Fokozás és hasonlító szerkezetek 
 Alapvető ’phrasal verbs’ 
 Present Perfect bevezetése 
Prepozíciók: idő és helyhatározók 
 

2. Témakörök és szókincs 

Személyek jellemzése 

Külső, belső tulajdonságok jellemzése 

Foglalkozás, iskola, iskolarendszer 
Álláslehetőség, álláskeresés 
Munkahely leírása 

Kapcsolatok emberekkel: magánélet és közélet 

Szórakozás, média (rádió, tévé, zene) 

Életkörülmények: napi rutin 

Család és személyes kapcsolatok 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

Egyszerű múltbeli történet elmesélése 

Emberek leírása (külső‐belső tulajdonságok), összehasonlítása, 

megítélése 

Véleménynyilvánítás, vélemény kérése 

Megállapítás, egyetértés / egyet nem értés, kételkedés kifejezése 

Szándék kinyilvánítása, kívánságok, remények, szükségletek 

kifejezése 

 

min. óraszám  45/30 

max. óraszám  67/45 



     Udvarias kérések kifejezése, segítségkérés 
 Tanácsok, instrukciók adása, javaslat 
 Útbaigazítás, információ közlése és közvetítése 

 Öröm, fájdalom, csalódás, dicséret kifejezése, reklamáció 

 Nagy‐Britannia földrajzi, társadalmi, éghajlati jellemzői 

 
A.2. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 Jelen és múlt idő magabiztos használata 

 Present Perfect használata, kijelentő mód, tagadás, kérdés 

 Kérdő mondatok helyes használata 

 which/that mellékmondatok 

 Alapvető ’phrasal verbs’ használata 
 Szóképzés 
 There/it helyes használata 
 Sorszámnevek 

 

2. Témakörök és szókincs 

 Természet és környezet: város, vidék 

 Időjárás leírása 
 Utazás (nyaralási előkészületek, dokumentumok) 

 Külföldi munkavállalás, űrlap kitöltése 

 Média: rádió, tévéműsorok 

 Tévézési szokások 
 Család, lakás, lakhatás 
 Szabadidős tevékenységek 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Figyelemfelhívás, felszólítás közös cselekvésre, magyarázat adása 

 Javaslattétel, tanács, elutasítás, megnyilatkozások visszaadása 

 Esemény, történés időrendi besorolása, helyszín megadása, 

folyamatok leírása 

 Tudósítás, esemény elmesélése 

 Dolgok, személyek összehasonlítása, következtetés megfogalmazá 

sa 

 Hiba leírása 

 Telefonálás 
 Levélírás (informális levél, képeslap) 

 Önéletrajz írása 

 Angolszász országok földrajzi, társadalmi, éghajlati jellemzői 

min. óraszám  45/30 

max. óraszám  68/45 



 

KER B1 szint  minimális óraszám  120/80  maximális óraszám  180/120 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti a fontosabb információkat 

olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és 

gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. 

terén. Ki tudja szűrni a lényegi információkat egy tévé‐ vagy egy 

rádióadásból. 

Szóbeli kifejezőkészség: Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget 

tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, 

reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és 

magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. 

Írásbeli kifejezőkészség: Ismert témákról képes egyszerű, de összefüggő 

szöveget alkotni. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

B1.1/2 képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

Határozószók: adverbs 

Nem valós jelenbeli feltételes mód (Conditional 2) 

Passive (Szenvedő szerkezet) 
Szóösszetétel 
Szóképzés 
Modális segédigék múlt ideje 

Both, either, neither 
Past Perfect: régmúlt 

Indirect speech: függő beszéd 
Indirect questions 
 

2. Témakörök és szókincs 

Én és a családom: családtagok bemutatása, családi ünnepek, 

ünnepkörök 

Otthon és szűkebb környezet: lakóhely leírása, környék jellemzése 

Albérlet: házirend, lehetőségek, tiltások 
Lakásfenntartás kérdései: költségek 
A munka világa: napi tevékenységek 

Munkahely, munkakör, pályaválasztás 

Népszerű foglalkozások 

Szakmai életrajz 

A tanulás, az iskola: képzés, továbbképzés 
A bevásárlás, szolgáltatások 
Személyes/hivatalos kapcsolatok szókincse: köszönés, búcsúzás, 

valaki bemutatása, meghívás, program megbeszélése 

Étkezés, napirend 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

Tanács, javaslat, rábeszélés, érvelés, kommentálás 

Különféle érzelmek árnyalt kifejezése 

Nemtetszés kifejezése 

Információ kérése, adása, közvetítése 

Összefüggő beszámoló egy eseményről 

Sejtés kifejezése 
Meghívás, program megbeszélése 

Elnézéskérés, kívánság, jókívánság kifejezése 
Tiltás és parancs, mások közlésének visszaadása 

Angolszász országok ünnepei, szokásai 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 



B1.2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

1. Nyelvtani szerkezetek

which/that/whose/when/where kötőszavak 
Időhatározószók használata 
Melléknevek antonímái 

Múltbeli feltételes mód (Conditional 3) 

Feltételes mód: Conditional 1,2,3 

Present Perfect Continuous 
Past Perfect Continuous 
Passive: modális segédigék szenvedőben 

Függő beszéd, reported speech 
Past/present modal verbs: deduction‐valószínűség kifejezése modális 

segédigékkel 

should have/need have 
 

2. Témakörök és szókincs 

Kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet 

Barátok, iskola, munkatársak 

Társasági élet 
Utazás, nyaralás, nevezetességek, útiterv 
Határátlépés, vám 

Technika: készülékek kezelése, használati útmutató 

Utazás: formák, lehetőségek 

Magyarország: történelem és kultúra 

Célnyelvi országok 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

Érzések, érzelmek leírása 

Értékelés, kritika, vitatkozás 
Szívesség kérése 
Képleírás, történetmesélés 

Diagram, ábrarajzok elemzése 

Összegzés, témák összefoglalása 

Telefonálás, információk kérése 

Levélírás (egyszerűbb formális, informális levelek) 

Életmód, életvitel, életkörülmények az angolszász országokban 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 
KER B2 szint  minimális óraszám  240/160  maximális óraszám  360/240 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti az összetettebb konkrét vagy 

elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a 

legtöbb televízió‐ és rádióműsort, megérti az aktuális témájú írott 

szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet. 

Szóbeli kifejezőkészség: Folyamatos és természetes módon olyan szintű 

interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem 

megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni 

képes egy álláspont előnyeit és hátrányait. 

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző 

témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

B2.1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Modális segédigék múlt ideje, mellékmondatban 

• Az igeidők rendszere. Aktív és passzív mondatszerkesztés. 

• Jelen idő 

• Múlt idők 

• Jövő idő kifejezése 

• Folyamatos igeidők 

• Passive: szenvedő szerkezet minden igeidőben 

• Passive: szenvedő szerkezet modális segédigékkel 

• Okhatározói, célhatározói mondatok 

• if/when, there/it, as if/as though 

• Névelők: the, a, an, zero article 

• Relative pronoun: relative clause, vonatkozói mellékmondatok 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Szabadidő, szórakozás 

• Városok és vidék 

• Olvasás: könyvek, olvasmányok 

• Filmek, színház, koncert 

• Lakásbelső, otthon, szűkebb lakókörnyezet 

• Házimunka, családi viszonyok, családi élet 

• Egészség, sport 

• Tömegsport és versenysport 

• Dohányzás, alkohol, drogfogyasztás 

• Technika: mobiltelefon, okostelefon 

• Társas média: kapcsolattartás az interneten 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Ellentétek, célok, következtetések kifejezése 

• Egyetértés, egyet nem értés kifejezése, tiltakozás 

• Formális és informális beszélgetés, ünnepi beszéd 

• Véleménynyilvánítás, véleménycsere 

• Információ‐ és magyarázatkérés, ‐adás 

• Kérések, kérések viszonzása 

• Képleírás, történetmesélés, jellemzés 

• Beszámoló írása, diagram elemzése 

• Személyes levél írása, ajánlat kérése 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 



 
B2.2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés kifejezése 

módbeli segédigék segítségével. Jelen, múlt igeidőkben és 

passzívban. Valószínűség kifejezése 

• Szóképzés: különféle szófajok közötti ugrás, wordformation 

• A melléknév fokozása, összehasonlítás, ellentétpárok 

• Tagadás (igeidők, főnevek) 

• A szövegkohéziós kötőszavak használata, link words 

• used to – would 

• going to, Present Continuous jövő idő kifejezésére 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Iskola, a tanulás világa 

• Szabadidő, szórakozás, kultúra 

• Kommunikációs eszközök, média, számítógép, internet 

• Vásárlás és szolgáltatások 

• Munkahely, munkahelyválasztás 

• Közlekedés 

• Étkezés 

• Tágabb környezet 

• Magyarország 

• Célnyelvi országok 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• A valószínűség fokainak kifejezése, bizonyosság, bizonytalanság 

• Megengedés, kötelezettség kifejezése 

• Vágyak, szükségletek, szándékok kifejezése 

• Aggodalom, bosszúság, közöny kifejezése 

• Parancs, utasítás, kérés kifejezése 

• Javaslat, bátorítás, meggyőzés kifejezése 

• Vád, védekezés kifejezése 

• Életrajz, álláspályázat, munkahelyi beszámoló írása, formális levél 

írása, e‐mail írása, chatelés 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 
B2.3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Narrative tenses: elbeszélés 

• Phrasal verbs használata 

• Vonatkozói mellékmondatok 

• As if/as though, feltételes módú szerkezetek 

• Igei vonzatok, prepozicíók 

• Feltételes mód jelen és múlt ideje, Conditional 

• Igeidőrendszer 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Öltözködés, divat 

• Kultúra: szabadidő eltöltés 

• Kultúra: hagyományaink, kulturális értékeink 

• Szolgáltatások, vendéglátás 

• Bank, autószerelő, szálloda 

• Egészséges életmód, étkezési szokások 

• Sport, mozgás, tömegsport, versenysport 

• Betegség: orvosnál, kórházban 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Hibák korrigálása, rendelés, reklamálás 

• Általánosítás, osztályozás, meghatározás 

• Túlzás, eufémizmus, fő hangsúlyok kifejezése 

• Írás: e‐mail, fax, esszé 

• Életrajz, álláspályázat, munkahelyi beszámoló írása 

• Angolszász országok híres történelmi személyiségei, városai 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 
B2.4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Az igeidők rendszerének áttekintése: Simple, Continuous, Perfect 

aspektusok 

• Feltételes mód és kötőmód használatának áttekintése, Subjunctive 

• Függő beszéd 

• Módbeli segédigék. Tanács, jelen és múltbeli képességek, tiltás és 

kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés. Jelen, múlt 

igeidőkben és passzívban. 

• Szenvedő szerkezet használata minden igeidőben és igemódban 

• Kötőszavak ismerete és megfelelő használata 

• Vonatkozói mellékmondatok használata 

• Műveltető szerkezet, have something done, get somebody to do 

something 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Saját maga és család bemutatása, rokoni viszonyok, generációs 

problémák ismertetése, fiatalok helyzete, problémái, családok 

helyzete a társadalmon belül 

• Az otthon és a szűkebb környezet bemutatása, lakáskérdés, tágabb 

környezetünk, természeti kérdések, környezetvédelmi problémák 

• A munka világa, a napi tevékenység, elhelyezkedési lehetőségek, 

munkanélküliség, karrier, család és munka összeegyeztetése 

• A tanulás világa, oktatási rendszer, nyelvtanulás jelentősége, 

tanulás külföldön, ösztöndíjak, egész életen át tartó tanulás, 

továbbképzés 

• Kapcsolatok más emberekkel, magánélet, közélet 

• Szabadidő eltöltésének aktív és passzív formái, szórakozás, kultúra 

• Egészség, egészségmegőrzés, sport, egészséges életmód, orvosi 

ellátás, alternatív gyógymódok, természetgyógyászat 

• Vásárlás, szolgáltatások, fogyasztói társadalom jellemzői 

• Utazás külföldre, belföldre, ügyintézés, közlekedés 

• Étkezés, étkezési szokások 

• Kommunikáció, média 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Ellentétek, célok, következtetések írásbeli kifejezőeszközei 

• Egyetértés, egyet nem értés kifejezése, írásbeli kifejezőeszközei 

• A valószínűség fokainak, a bizonyosság, a bizonytalanság írásbeli 

kifejezőeszközei 

• Megengedés, kötelezettség írásbeli kifejezőeszközei 

• Vágyak, szükségletek, szándékok írásbeli kifejezőeszközei 

• Aggodalom, bosszúság, közöny írásbeli kifejezőeszközei 

• Parancs, utasítás, kérés írásbeli kifejezőeszközei 

• Javaslat, bátorítás, meggyőzés írásbeli kifejezőeszközei 

• Vád, védekezés írásbeli kifejezőeszközei 

• Véleménynyilvánítás írásbeli kifejezőeszközei 

• Információ‐ és magyarázatkérés, ‐adás írásbeli kifejezőeszközei 

• E‐mail, fax, esszé, pályázat, életrajz, beszámoló írása 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 
 

KER C1 szint  minimális óraszám  240/160  maximális óraszám  360/240 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés: A képzésben részt vevő meg tud érteni különböző típusú 

komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt 

jelentéstartalmakat. 

Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spontán módon és 

választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan 

tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. 

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud 

alkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza a 

szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

C1.1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Link words: diskurzus szerinti használata 

• Gerund vs Participle 

• Subjunctive: Kötőmód 

• Elöljárószók 

• Wordformation: szóképzés szófajok szerint 

• Noun and verb phrases 

• Phrasal verbs 

• Collocations 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Érdekszövetségek, érdekhálók, közösségi hálók, netközösségek 

• Művészet, művészetterápia, művészet és pénz, életművészet 

• Álláskeresés, álláspályázat, munkanap szervezése 

• Társadalmi szerepvállalás, önkéntesség, egyesületi tevékenység 

• Digitális kortünetek: vívmányok, digitális forradalom 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Gondolatok világos megfogalmazása, gyors verbális reakció 

• Szóbeli beszámoló, interjúkészítés 

• Saját álláspont részletes kifejtése 

• Rádióadás megértése, filmek megértése, komputeres játékok 

megértése 

• Érvelés és számonkérés, egy álláspont világos bemutatása 

• Egyszerűbb, mindennapi szerződések szövegének megértése 

• Személyes és üzleti levelek megértése, megfogalmazása 

• Érzések megfogalmazása, mások érzéseinek közvetítése 

• Információcsere szolgáltatóval 

• Jegyzetelési képesség 

• Angolszász országok népszokásai 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 



 
C1.2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Szenvedő szerkezetek és a műveltetés 

• Modal verbs in Past Tenses, Conditional 3 

• Szenvedő szerkezetek módbeli segédigével 

• Subjunctive ‐ should 

• Wordformation 

• Adjectives 

• Collocations 

• Synonyms 

• A szövegkoherencia megteremtésének eszközei 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Nyelvi tabuk, udvariassági normák 

• Eufemizálás, nyelvi változatok, idiómák 

• Fiatalság, öregség, generációk együttélése 

• Kortárs irodalom 

• Életkilátások, életvitel 

• Az új médiumok, a digitális korszak 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Eufemizálás, nyelvi változatok, idiómák 

• Tagolt szöveg készítése 

• Komplex téma strukturált előadása 

• Beszámolók írása komplex témáról 

• Fiktív szövegek értelmezése 

• Gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 

• A modern angolszász országok társadalmi jellemzői, problémái 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

C1.3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Passive, modal verbs 

• Modal verbs in Past Tenses, Conditional 3 

• Subjunctive – should and be 

• Wordformation 

• Adjectives, adverbs 

• Collocations, advanced phrasal verbs 

• Synonyms 

• A szövegkoherencia megteremtésének eszközei 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Politikai hírek elemzése, hírolvasás és értés 

• Különféle dialektusok, nyelvi változatok 

• Fiatalság, öregség, generációk együttélése (generation gap) 

• Populáris irodalom, olvasáskultúra 

• Az új médiumok, a digitális korszak 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Eufemizálás, nyelvi változatok, idiómák 

• Tagolt szöveg készítése 

• Komplex téma strukturált előadása 

• Beszámolók írása komplex témáról 

• Fiktív szövegek értelmezése 

• Gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 
C1.4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• Wordformation: szóképzés minden szófajban 

• Linkwords: kötőszavak igényes használata a különféle stílusú 

szövegekben 

• Szövegkohéziós elemek használata 

• Ellentétpárok használata 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Nyelvtanulás problematikája: nehézségek, kihívások 

• Digitális tanulás és tanítás: online tananyag 

• Blended teaching fogalma: hagyományos és digitális módszerek 

alkalmazása 

• A mai kor diákjainak igényei 

• A digitális technika előnyei és hátrányai 

• Diplomaszerzés és a munkaerő‐piaci igények 

• Munkanélküliség jelenkori problémája, megoldása 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Eseményleírás, tényközlés, megerősítés írásbeli kifejezőeszközei 

• Valószínűség, bizonyosság fokozatainak írásbeli eszközei 

• Feltételezés, spekuláció, kétségek, gyanú kifejezése írásban 

• Tervek, szándékok kifejezése írásban 

• Szimpátia, empátia, közöny írásbeli kifejezőeszközei 

• Túlzás, alábecslés kifejezése, hangsúlyozás írásbeli kifejezőeszközei 

• Formális levelek, tudományos szintű esszék írása 

• Az angolszász országok festészetének, zeneművészetének, 

építészetének kiemelkedő személyiségei 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 
 

 

KER C2 szint   minimális óraszám  180/120  maximális óraszám  270/180 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés: A képzésben részt vevő szinte bármilyen hallott vagy olvasott 

szöveget könnyedén megért. 

Szóbeli kifejezőkészség: A különböző beszélt vagy írott forrásokból 

származó információkat nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe 

menően fel tudja idézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, 

folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud tenni a jelentések 

árnyalatai között is. 

Írásbeli kifejezőkészség: A körülményekhez stilárisan is alkalmazkodó, 

logikusan felépített szöveg megalkotására képes. Össze tudja foglalni 

szakmai és irodalmi művek tartalmát. A nyelv adta lehetőségeket 

kihasználva mások számára is követhető módon képes érvelni. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

C2.1/3. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

• Különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

• Nyelvtani ismeretek rendszerezése 

 

2. Témakörök és szókincs 

• A másság meghatározása: sztereotípiák a különféle kultúrákban 

• Társadalmi problémák a 21. században: hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok, kisebbségek 

• Bűn és bűnhődés: a jogállamiság kérdése, alapvető jogi fogalmak 

ismerete, a börtön, bűnözés kérdésköre 

• Szociális érzékenység: altruisztikus viselkedés, önkéntesség 

• Környezetvédelem a hétköznapi életben: zöld mozgalmak, 

tudatosság, nevelés, mintakövetés 

• 21. századi családi modellek: gyermeknevelés, házasság, válás, 

patchwork családok 

• Kommunikáció a digitális korban: okostévé, okostelefon, okostábla 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Angolszász kulturális különbségek ismerete 

• Az átvitt jelentés nyelvi attitűdjei 

• A homonímia esetei az angol nyelvben 

• Szólások és közmondások az angol nyelvben – kulturális emlékezet 

és nyelv összefüggései 

• Metaforák, szimbólumok és értelmezése 

• Nyelvhelyességi kérdések a szóhasználatban 

• Helyesírási szabályok rendszerezése 

• Angolszász országok történelmének jelentősebb momentumai, 

személyiségei 

• Angol nyelvű irodalom kiemelkedő művei, alkotói 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 



 

C2.2/3. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

• Különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

• Nyelvtani ismeretek rendszerezése 

2. Témakörök és szókincs 

• Humor és vicc, sztereotípiák a különféle kultúrájú viccekben 

• Pénz fogalma: alapvető közgazdasági fogalmak, a pénz virtualitása, 

banking 

• Táplálkozás : egészséges életmód, bioélelmiszerek, kistermelői 

piacok jövője 

• Család: gyermeknevelés, mintakövetés, a modern kor gyermekei 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• Rövidítések az angol nyelvben 

• A mondatok központozásának finomabb szabályai 

• A szórend szabályainak következetes alkalmazása; a hangsúlyos és 

a hangsúlytalan elemek megkülönböztetése az adott szituációtól 

függően 

• Redundancia a mondat megformáltságában (különös tekintettel az 

összetett mondatokra) 

• A nyomatékosítás és a kiemelés eszközei a mondatokban. 

• A sűrítés, tömörítés eszközei a mondatokban 

• A beszélői szándék attitűdjeinek nyelvi megnyilvánulásai a 

mondatokban: modális elemek, módosítószók, modális partikulák, 

módosító mondatrészletek 

• A nyelvi interferencia jelenségei, tekintettel a kettősnyelvűségre, a 

többnyelvűségre 

• Reflektálás angolszász kulturális jelenségekre szépirodalmi 

szövegek segítségével 

• Nyelvi klisék és kulturális sztereotípiák összefüggései 

• Angolszász országok szerepe az Európai Unióban és/vagy a 

világban 

• Az angolszász országok és Magyarország közötti kapcsolatok 

története, jelenlegi helyzete 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 



 

C2.3/3. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

• C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

• Különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

• Nyelvtani ismeretek rendszerezése 

 

2. Témakörök és szókincs 

• Tudomány: természettudomány és társadalomtudomány 

• A modern kor kérdései és kutatásai 

• Orvostudomány fejlődése, bioetikai kérdések, eutanázia 

• Képzőművészet hatása és jelentősége a mindennapi életben 

• Nagyvárosi élet: veszélyek, élettér, közlekedés 

• Politikai diskurzus: média, kampány, reklám 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• A beszélői szándék attitűdjeinek nyelvi megnyilvánulásai a 

szövegekben 

• Stílusárnyalatok strukturális (mondat‐ és szövegszerkezeti) 

vonatkozásai 

• A társadalmi érintkezés különböző területein és meghatározott 

helyzetekben tipikus nyelvi‐stilisztikai eszközök felismerése és 

használata 

• Válogatás a nyelvi regiszterekből a beszédhelyzetnek és a 

beszédszándéknak megfelelően 

• A standard és a szleng nyelvváltozat a hétköznapi társalgás 

beszédhelyzeteiben 

• A hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőeszközei 

• Az SMS‐nyelv szóalkotási módjai 

• A mondat‐ és szövegformálás műfaji meghatározottsága 

• A nyelvi humor kifejezésmódjai különböző kontextusokban 

• Angolszász országok gazdaságának jellemzői, az idegenforgalom 

szerepe 

min. óraszám  60/40 

max. óraszám  90/60 

 



 

Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 

A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő számára a modul sikeres 

teljesítéséről. A képzésben részt vevő számára abban az esetben állítható ki tanúsítvány, ha részt vett 

az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az az adott 

modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga akkor 

tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legalább 60 százalékot ér el a vizsga szóbeli és 

írásbeli részén külön‐külön. A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg. 

Amennyiben a képzésen részt vevő nem felel meg a modult záró vizsgán, akkor tanúsítvány nem 

állítható ki részére. Ebben az esetben a képzésen részt vevő magasabb szintű modulra nem 

jelentkezhet, számára a korábbi modul megismétlése ajánlott. A képzésen részt vevő kérésére a képző 

intézmény igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben részt 

vevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán. 

1általános nyelvi képzés esetén az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében (a továbbiakban: 

„KER”)  ajánlott  hatfokozatú  rendszer  szintjei, melyek  további  bemeneti  és  kimeneti  követelmények 

által  meghatározott  képzési  szintekre  bonthatóak,  egyéb  nyelvi  képzés  esetén  a  nyelvi  készségek, 

képességek és ismeretek programkövetelményben meghatározott, ”KER” szintekhez köthető szintjei 

2általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés 

3kontaktórás képzés vagy távoktatás 

4a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák 

5,6a  nyelvi  képzettségi  szint megszerzéséhez  szükséges  képzés  képzési  formától  (kontaktórás,  vagy 

távoktatás) és/vagy képzés fajtájától függő minimális és maximális óraszám 


