
Angol C2 1 1 087 

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Nyíregyházi Főiskola 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése angol 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti 
A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajtája Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés formája Csoportos képzés  

Bementi kompetenciák 

A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az A1. 1 
modulhoz nem kapcsolódik bemeneti követelmény. Az első modul 
kivételével a szint adott modulját megelőző modul kimeneti 
követelményének min. 60%-os ismerete szükséges, melyet a képző 
által használt bemeneti szintmérő feladatsor mér le, vagy a 
modulonként meghatározott bemeneti kompetencia meglétét 12 
hónapnál nem régebbi, eredeti tanúsítvány bemutatásával igazolja a 
képzésben részt vevő.  
 
Bekapcsolódás rendje továbbiakban modulonként meghatározva: 
 

Modul 
Előzetesen elvárt 

ismeretek 
A1/1 nincs elvárás 
A1/2 A1/1 
A2/1 A1/2 
A2/2 A2/1 
B1/1 A2/2 
B1/2 B1/1 
B1/3 B1/2 
B2/1 B1/3 
B2/2 B2/1 
B2/3 B2/2 
B2/4 B2/3 
B2/5 B2/4 
C1/1 B2/5 
C1/2 C1/1 
C1/3 C1/2 
C1/4 C1/3 
C2/1 C1/4 
C2/2 C2/1 
C2/3 C2/2 

 



Minimális óraszám  

 

960 óra  

 

Maximális óraszám 

 
1440 óra 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

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 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 megfelelt. 
 

Igazolás kiadásának feltétele 

A képzésben 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. 
 

 

 

 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

 
 

Modulok száma a KER szintenként 
 

KER A1  KER A1 / 1-2  

KER A2  KER A2 / 1-2  

KER B1  KER B1 / 1-3 

KER B2  KER B2 / 1-5 

KER C1  KER C1 / 1-4 

KER C2  KER C2 / 1-3 



Képzési követelmények leírása 
 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
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. 



 

KER A1 szint tartalmi 
követelményei  

Nyelvtani szerkezetek  

 a nyelv alapvető sajátosságainak megismerése. 
 kiejtés   
 létezés kifejezése: a be ige használata jelen időben, kérdés, 

tagadás 
 mondatszerkezet : a kijelentő és kérdő mondat szórendje 
 személyes névmások használata 
 mennyiség kifejezése – a főnevek többes száma  
 névelők használata (a, an, the) 
 a birtokviszony kifejezése:  birtokos névmások rendszere, 

és az ’s 
 modális segédigék: can, can’t, have to, need to, should 
 igeidők : egyszerű jelen (Present Simple), Present Simple-

Continuous (Egyszerű-folyamatos jelen), Past Simple-
Continuous (Egyszerű-folyamatos múlt) 

 felszólítás 
  melléknév és fokozása : Comparison (melléknév középfoka), 

Superlative (melléknév felsőfoka) 
 sorszámnevek 
 alapvető határozószók 
 There is /there are használata 

 



 

 Témakörök 
 személyes adatok 
 bemutatkozás, udvariassági formák 
 nemzetiségek, idegen nyelvek 
 közvetlen családtagok 
 külső, belső tulajdonságok  
 körülöttünk lévő tárgyak 
 leggyakoribb, mindennapi tevékenységek 
 Időkifejezések: a hónapok, a hét napjai, az óra  
 foglalkozások 
 tőszámnevek 1-1000-ig 
 tanulás: nyelvtanulás, iskola, tantárgyak 
 utazás: városban, autón, taxival, vonattal, repülőgépen 
 sportok, sportágak, sportot űzni 
 szabadidő, hobbi 
 betegségek, orvosnál, gyógyszertárban 
 nyaralás  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 képes a bemutatkozásra, személyes adatainak megadására 
 ismeri az adott nyelvre jellemző elemi udvariassági 

formulákat: üdvözlés, bemutatkozás, bocsánatkérés és 
annak elfogadása, 

 vendéglőben, fizetés, kínálás, visszautasítás 
 élelmiszerek vásárlása, fizetés 
 képes útbaigazítást kérni és adni,  
 képes meghívást elfogadni/elutasítani, 
 tud tanácsot kérni, adni, 
 visszaemlékezni, régi eseményt összefoglalni, 
 összehasonlítani 
 birtoklás kifejezése (have)  
 képes egyszerű, írásos üzenetet, e-mailt megfogalmazni, 

programot egyeztetni,  
  felismeri a célnyelvből átvett szavakat  
 ismeri az adott nyelvre jellemző elemi udvarias 

információkérés és –adás szabályait, 
 angol kultúrájú országok legjellemzőbb ismérvei 
 a Brit-szigetek államai, zászlók, szimbólumok, a brit himnusz 
 az USA zászlaja, szimbólumai és himnusza 

 



 

Modulszerkezet: KER A1 / 1-2. 
 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 67 

Tartalmi 
követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 a nyelv alapvető sajátosságainak megismerése.  
 létezés kifejezése: a be ige használata jelen időben, kérdés, 

tagadás 
 a kijelentő és kérdő mondat szórendje 
 személyes névmások használata 
 Egyszerű jelen (Present Simple) 
 mennyiség kifejezése – a főnevek többes száma 
 birtokos névmások 
 birtokviszony kifejezése ’s segítségével 
 modális segédigék: can, can’t 

2. Témakörök 
 személyes adatok 
 bemutatkozás, udvariassági formák 
 nemzetiségek, idegen nyelvek 
 közvetlen családtagok 
 külső, belső tulajdonságok  
 körülöttünk lévő tárgyak 
 leggyakoribb, mindennapi tevékenységek 
 Időkifejezések: a hónapok, a hét napjai, az óra  
 foglalkozások 
 tőszámnevek 1-1000-ig 
 tanulás: nyelvtanulás, iskola, tantárgyak 
 utazás: városban, autón, taxival 
 utazás: vonattal, repülőgépen 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 ismeri az adott nyelvre jellemző elemi udvariassági 
formulákat: üdvözlés, bemutatkozás, bocsánatkérés és 
annak elfogadása, 

 képes a bemutatkozásra, személyes adatainak megadására, 
 egyszerű, rövid írásos üzenet, email megfogalmazására. 
 vendéglőben, fizetés, kínálás, visszautasítás 
 élelmiszerek vásárlása, fizetés 
 birtoklás kifejezése (have)  
  a célnyelvből átvett szavak megjelenése 

mindennapjainkban 
 népszerű angol dalok 
 angol kultúrájú országok legjellemzőbb jegyei (földrajzi 

elhelyezkedés, főbb városok, beszélt nyelvek, 
nemzetiségek) 

 
 



 

A1.2. modul  

Minimum óraszám 45  

Maximum óraszám 68 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 Present Simple-Continuous (Egyszerű-folyamatos jelen) 
 Past Simple-Continuous (Egyszerű-folyamatos múlt) 
 Comparison (melléknév középfoka) 
 Superlative (melléknév felsőfoka) 
 névelők használata (a, an, the) 
 sorszámnevek 
 modális segédigék: have to, need to, should 
 felszólítás 
 alapvető határozószók 
 There is /there are 

2. Témakörök 

 sport: sportágak, sporttevékenységek, sportversenyek 
 szabadidő, hobbi 
 orvosnál: betegségek, gyógyszertárban 
 nyaralás 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 ismeri az adott nyelvre jellemző elemi udvarias 
információkérés és –adás szabályait, 

 képes útbaigazítást kérni és adni,  
 képes egyszerű üzeneteket megfogalmazni, programot 

egyeztetni,  
 képes meghívást elfogadni/elutasítani, 
 tud tanácsot kérni, adni, 
 visszaemlékezni, régi eseményt összefoglalni, 
 összehasonlítani. 
 a Brit-szigetek államai, zászlók, szimbólumok, a brit himnusz 
 az USA zászlaja, szimbólumai és himnusza 

 
 



 

KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
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. 
 

 



 
KER A2 szint  
tartalmi követelményei 

 

Nyelvtani szerkezetek  

 személyes névmások tárgyesete/részes esete  
 igeragozás: Irregular verbs 1., 2. alak 
 igeidő-használat: múlt idő (Past Simple, Continuous) 

használata 
 Present Perfect használata 
 a jövő idő kifejezése, tagadása: Going to, Present Continuous, 

Simple Future 
 célhatározói szerkezet (to do something) 
 ’How’ és ’What’ kérdések 
 feltételes mondatok 1. típusa 
 szövegösszetartó eszközök: hely és időhatározó elöljárószavak 
 logikai viszonyok: so, because, but, although  
 igeidők összehasonlítása: Present Perfect, Past Simple 
 modalitás: have to, must, don’t have to, mustn’t 
 modalitás: may, might 
 modalitás: should, shouldn’t 
 a used to használata 
 alapvető ’phrasal verbs’ 
 which/that mellékmondatok 
 szóképzés 
 There/it helyes használata 
 szenvedő szerkezet (Passive) jelen és múlt időben 

 
  

Témakörök 

 személyek jellemzése, külső, belső tulajdonságok 
 család és személyes kapcsolatok 
 munkahely, otthon leírása 
 álláslehetőség, álláskeresés 
 iskola, iskolarendszer 
 életkörülmények: napirend 
 szabadidős tevékenységek  
 szórakozás, média (rádió, tévé, zene), műsorok, tévézési 

szokások 
 utazás (nyaralási előkészületek, dokumentumok) 
 család, lakás, lakhatás 
 természet és környezet: város, vidék  
 évszakok jellemzői 
 időjárás leírása 

 



 Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 egyszerű múltbeli történet elmesélése 
 emberek leírása, összehasonlítása, megítélése 
 véleménynyilvánítás, vélemény kérése 
 megállapítás. egyetértés/egyet nem értés, kételkedés kifejezése 
 szándék kinyilvánítása, kívánságok, remények, szükségletek 

kifejezése 
 tudakozódás, engedély kérése, felszólítás/ kérés az adott nyelv 

szokásai szerint 
 tanácsok, instrukciók adása, javaslat 
 öröm, fájdalom, csalódás, dicséret kifejezése, reklamáció, hiba 

leírása 
 figyelemfelhívás, felszólítás közös cselekvésre, magyarázat 

adása 
 javaslattétel, tanács, elutasítás 
 esemény, történés időrendi besorolása, helyszín megadása, 

folyamatok leírása, esemény elmesélése 
 dolgok, személyek összehasonlítása, következtetések 

megfogalmazása 
 telefonálás, levélírás (informális levél, képeslap) 
 angol gyerekverseken keresztül megjelenő civilizációs ismeretek 
 a brit iskolai élet legjellemzőbb sajátosságainak ismerete 
 népszerű, angol nyelvű televíziós műsorok 

 
 

 



Modulszerkezet: KER A2 / 1-2. 
 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 67 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

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

 Irregular verbs 1., 2. alak 
 múlt idő (Past Simple, Continuous) használata 
 a jövő idő kifejezése, tagadása: Going to, Present Continuous, 

Simple Future 
 célhatározói szerkezet (to do something) 
 ’How’ kérdések 
 ’What’ kérdések 
 feltételes mondatok 1. típusa 
 Present Perfect bevezetése 
 szövegösszetartó eszközök: hely és időhatározó elöljárószavak 
 logikai viszonyok: so, because, but, although 

2. Témakörök 

 személyek jellemzése, külső, belső tulajdonságok 
 család és személyes kapcsolatok 
 munkahely, otthon, leírása 
 álláslehetőség, álláskeresés 
 iskola, iskolarendszer 
 életkörülmények: napi rutin 
 szórakozás, média (rádió, tévé, zene) 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 egyszerű múltbeli történet elmesélése 
 emberek leírása, összehasonlítása, megítélése 
 véleménynyilvánítás, vélemény kérése 
 megállapítás, egyetértés/egyet nem értés, kételkedés kifejezése 
 szándék kinyilvánítása, kívánságok, remények, szükségletek 

kifejezése 
 tudakozódás, engedély kérése, felszólítás/ kérés az adott nyelv 

szokásai szerint 
 tanácsok, instrukciók adása, javaslat 
 öröm, fájdalom, csalódás, dicséret, reklamáció kifejezése  
 angol gyerekversek  
 a brit iskolai élet  

 
 



 

A2.2. modul  

Minimum óraszám 45  

Maximum óraszám 68 

Tartalmi 
követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 jelen és múlt idő magabiztos használata 
 Present Perfect használata 
 igeidők összehasonlítása: Present Perfect, Past Simple 
 modalitás: have to, must, don’t have to, mustn’t 
 modalitás: may, might 
 modalitás: should, shouldn’t 
 a used to használata 
 alapvető ’phrasal verbs’ 
 which/that mellékmondatok 
 szóképzés 
 There/it helyes használata 
 szenvedő szerkezet (Passive) jelen és múlt időben 

2. Témakörök 

 család, lakás, lakhatás 
 természet és környezet: város, vidék 
 szabadidős tevékenységek 
 utazás (nyaralási előkészületek, dokumentumok) 
 média: rádió, tévéműsorok 
 tévézési szokások 
 évszakok jellemzői 
 időjárás leírása 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 figyelemfelhívás, felszólítás közös cselekvésre, magyarázat 
adása 

 javaslattétel, tanács, elutasítás 
 esemény, történés időrendi besorolása, helyszín megadása, 

folyamatok leírása 
 tudósítás, esemény elmesélése 
 dolgok, személyek összehasonlítása, következtetések 

megfogalmazása 
 hiba leírása 
 telefonálás 
 levélírás (informális levél, képeslap) 
 népszerű, angol nyelvű műsorok 

 
 



 

KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
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. 
 

 
 

 
A KER B1 szint 
tartalmi követelményei 

Nyelvtani szerkezetek  
 kérdő mondatok fajtái 
 feltételes mondatok 2. és 3. típusa 
 Passive (szenvedő szerkezet) 
 modális segédigék múlt ideje 
 Present Perfect Continuous 
 A going to szerkezet 
 A used to szerkezet 
 Passive: modális segédigék szenvedőben 
 Past/present modal verbs: deduction (valószínűség kifejezése 

modális segédigékkel)  
 Past Perfect (befejezett múlt) 
 Indirect Speech (függő beszéd) 
 Indirect questions  
 both, either, neither 
 which/that/whose/when/where kötőszavak 
 időhatározók használata 
 melléknevek antonímái 
 a melléknév fokozása  
 szóösszetétel 
 szóképzés 

 
 



 
 Témakörök 

 élettörténet és életmód 
 ismerkedés : kapcsolatteremtés és a kapcsolat  fenntartása 
  életszakaszok : gyermekkor, kamaszkor felnőttkor, öregkor 

szépségei és nehézségei 
 szomszédi viszony 
 a bűnözés 
 különböző társadalmi, családi szerepek  
 a szülő- gyerek kapcsolat 
 az internet szerepe az emberi kapcsolatokban 
 közéleti tevékenységek, jótékonykodás 
 lakóhely leírása, környék jellemzése 
 a munka világa : az álláskeresés módjai 
 munkahely, munkakör, pályaválasztás 
 népszerű foglalkozások 
 külföldi munkavállalás 
 munkahelyi kommunikáció 
 a tanulás, az iskola: képzés, továbbképzés 
 étkezés,  gasztronómia 
 étkezés otthon és étteremben 
 étkezési szokások 
 szórakozás, a mozi világa, a filmek típusai, színészek ; 
  zenei műfajok és zenészek  
 média : televízió, újság, internet 
 környezet és környezeti ártalmak 
 természetvédelem (állatvédelem) 
 kulturális különbözőségek 
 probléma- és konfliktuskezelés 
 bevásárlás, üzletek, szolgáltatások 
 a gyűjtés mint hobbi 
 a divat és a divat követői 
 ruhaneműk, öltözködés 
  kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet 
 barátok, iskola, munkatársak vakáció, nyaralás, nyári 

szabadidős tevékenységek, (sport, olvasás TV, Internet stb.) 
 utazási formák és lehetőségek 
 nyaralás, népszerű úticélok, nevezetességek, útiterv készítése 
 nyaralás előkészületei, határátlépés, vám 
 utazásszervezés, szobafoglalás  
 életmód, egészség, betegség 
 technika: készülékek kezelése, használati útmutató 

 
 

 
 
 
 
 



  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 képes recepteket összeállítani, főzési tanácsot adni 
 képes boltban, áruházban vásárláshoz kapcsolódó tanácsot kérni 

és adni 
étteremben rendelni  
elboldogul a vásárlás kommunikációs helyzetében, ismeri az 

udvarias kérés és felszólítás módjait 
 képes levélben beszámolni étkezési és vásárlási szokásairól 
 képes tanács adni, javasolni, rábeszélni, érvelni, kommentálni az 

ismert kommunikációs helyzetekben 
 elnézéskérés, kívánság, jókívánság kifejezése 
 képes a munkahelyi kommunikációra (szívesség kérése, 

információ kérés és adás) 
 képes véleményt adni és kérni 
 képes bocsánatot kérni és szabadkozni 
 képes bizonytalanság és lehetőség kifejezésére 
 sejtés kifejezése 
 érzések, érzelmek leírása 
 információk kérése telefonon 
 levélírás (egyszerűbb formális, informális levelek) 
 múltbeli események bemutatása 
 önálló témakifejtés képek alapján 
 étkezés Angliában, Amerikában 
 ismeri az angol konyha specialitásait, az angolok, amerikaiak 

étkezési szokásait 
 az angol/amerikai film jeles alakjai, irányzatai 
 az angol/amerikai zene jeles alakjai, irányzatai 
 neves angol-amerikai médiatermékek (napilapok, folyóiratok, 

radió és TV-csatornák) 
 

 

 



Modulszerkezet: KER B1 / 1-3. 
 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

  a kérdő mondatok típusai  

 a Present Perfect 

 Passive (Szenvedő szerkezet) 
 szóösszetétel 
 szóképzés 
 modális segédigék múlt ideje 
 both, either, neither 
 melléknevek  hasonlítása és fokozása 
 a will és a might 
 a going to szerkezet  
 a Present Continuous jövő  kifejezésére 
 

 

2.  Témakörök 

 családi ünnepek 
 lakóhely leírása, környék jellemzése 
 a munka világa: napi tevékenységek 
 munkahely, munkakör, pályaválasztás 
 népszerű foglalkozások 
 a tanulás, az iskola: képzés, továbbképzés 
 étkezés, főzés  
 étkezés otthon és étteremben 
 étkezési szokások 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 ismeri az angol konyha specialitásait, az angolok étkezési 
szokásait 

 képes recepteket összeállítani, főzési tanácsot adni 
 étteremben rendelni  
 képes levélben beszámolni étkezési szokásairól 
 tanács, javaslat, rábeszélés, érvelés, kommentálás 
 elnézéskérés, kívánság, jókívánság kifejezése 
 sejtés kifejezése 
 képes a munkahelyi kommunikációra (szívesség kérése, 

információ kérés és adás) 
 képes véleményt adni és kérni 
 képes bocsánatot kérni és szabadkozni 
 képes bizonytalanság és lehetőség kifejezésére 
 étkezés Amerikában 

  

 



 

B1.2. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 feltételes mondatok : feltételes  jelen és feltételes múlt 
 Present Simple Passive 
 too much, too many (not) enough 
 who / which/ what that /whose /when /where kötőszavakkal 

bevezetett vonatkozó mellékmondatok 
 időhatározók használata 
 melléknevek antonímái 
 Past Perfect (Befejezett múlt) 

 

2. Témakörök 

 kapcsolatok más emberekkel: magánélet és közélet 
 barátok, iskola, munkatársak 
 vakáció, nyaralás, nyári szabadidős tevékenységek, (sport, 

olvasás TV, Internet stb.) 
 szórakozás , a mozi világa, a filmek típusai, színészek  
 zenei műfajok és zenészek  
 média: televízió, újság, internet 
 környezet és környezeti ártalmak 
 természetvédelem (állatvédelem) 
 bevásárlás, üzletek, szolgáltatások 

 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 érzések, érzelmek leírása 
 értékelés, kritika, vitatkozás 
 szívesség kérése és elfogadás 
 levélírás (egyszerűbb formális, informális levelek) 
 múltbeli események bemutatása 
 önálló témakifejtés képek alapján 
 képes boltban, áruházban vásárláshoz kapcsolódó tanácsot 

kérni és adni 
 elboldogul a vásárlás kommunikációs helyzetében, ismeri az 

udvarias felszólítás módjait 
 képes levélben beszámolni vásárlási szokásairól 
 az angol/amerikai film és zene jeles alakjai, irányzatai 

 
 



 

B1.3. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 
követelmények 

4.  Nyelvtani szerkezetek  

 Present Perfect és a Present Perfect Continuous 
 Passive:modális segédigék szenvedőben 
 Past/present modal verbs: deduction (valószínűség kifejezése) 
 modális segédigék should/shouldn’t, must/mustn’t 
 used to szerkezet használat 
 Indirect Speech (függő beszéd) állítás, kérdés, felszólítás 

 

5. Témakörök 

 utazási formák, lehetőségek 
 utazás, nyaralás, népszerű úticélok, nevezetességek, útiterv 
 nyaralás előkészületei, határátlépés, vám 
 utazásszervezés, szobafoglalás  
 életmód, különböző lakástípusok 
 vásárlás és gyűjtőszenvedély 
 kulturális különbségek, kulturális sokk 
 problémakezelés a társadalomban és otthon 

6. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 telefonálás, információk kérése  
 képes az angol és a magyar életmódkülönbségek 

megfogalmazására, leírására 
 levélírás (egyszerűbb formális, informális levelek) 
 képes az utazás nyelvi helyzeteiben kommunikálni 

(szállásrendelés, jegyvásárlás, határátlépés stb) 
 képes a mindennapok során és  utazás közben felmerülő 

konfliktusok megoldására 
 képes különböző nemzetiségekhez köthető  szokások  leírására 
 képes udvariasan kérni és elfogadni idegen (nemzetközi) 

kulturális környezetben 
 Népszerű úticélok Angliában és Amerikában 

 
 



 

KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
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. 
 

 



 
A KER B2 szint 
tartalmi követelményei 

 

Nyelvtani szerkezetek  

 kérdések típusai, kérdőszórend 

 igék kijelentésben és tagadásban 

 utókérdés 

 elöljárószavak 

 az igeidők rendszere :  Simple, Continuous, Perfect aspektusok 
 feltételes mód és kötőmód használata (Subjunctive) 
 módbeli segédigék: tanács, jelen és múltbeli képességek, tiltás 

és kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés jelen, múlt 
igeidőkben és passzívban 

 valószínűség kifejezése  
 aktív és passzív mondatszerkesztés 
 szenvedő szerkezet használata minden igeidőben és igemódban 

és modális segédigékkel  
 used to-would 
 going to, Present Continuous jövő idő kifejezésére 
 was/were going to, was/were supposed to 
 igealakok használata: szótári alak+ing, to+szótári alak vagy 

szótári alak 
 Phrasal verbs használata 
  in case használata 
 igei vonzatok, prepozíciók 
 feltételes mód jelen és múlt ideje, Zero feltételes mód 
 függő beszéd (Indirect Speech) 
 visszaható névmások 
 névelők: a, an, the, zero article 
 mennyiségjelzők 
 Relative pronouns: relative clause, vonatkozói 

mellékmondatok 
 kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés kifejezése 

módbeli segédigék segítségével, jelen, múlt igeidőkben és 
passzívban 

 szóképzés: különféle szófajok közötti ugrás (word formation) 
 a melléknév fokozása, összehasonlítás, ellentétpárok 
 melléknevek elöljáró szavakkal 
 határozószavak 
 állandósult szókapcsolatok, kollokációk 
 szövegkohézió: kötőszavak használata (link words) 

 
 



 
 Témakörök 

 az egyén és barátainak, rokonainak bemutatása, jegyek, 
érzelmek 

 kommunikáció az emberek között, őszinteség, hazugság, 
testbeszéd 

 családi események, esküvő,  szülők és gyerekek 
 lakóhely : város és vidék 
 lakásbelső, otthon, lakás, ház, szűkebb lakókörnyezet, bútorok 
 házimunka, családi viszonyok, családi élet 
 telekommunikáció és a média világa, jelentősége napjainkban 
 kommunikációs eszközök, média, számítógép, internet 
 vásárlás és szolgáltatások, kereskedelem, lehetőségek 

összehasonlítása (kisbolt, nagyáruház, internet, 
csomagküldőszolgálat) 

 étkezés, étkezési szokások, ételek, főzés, konyhai eszközök 
 szabadidő, szórakozás 
 nyaralás, utazás 
 szabadidő eltöltése (hobbi, szórakozás) 
 TV, TV- programok, tévézési szokások 
 filmek, színház,  
 zene, koncert, fesztiválok  
 egészség, sport 
 tömegsport és versenysport, extrémsport 
 betegség: orvosnál, kórházban, szakorvosok 
 egészséges életmód, korunk főbb betegségei, orvosi ellátás  
 gyógynövények, alternatív gyógymódok, stressz napjainkban  
 babonák, népszokások 
 időjárás, környezetvédelmi kérdések, klímaváltozás, globális 

felmelegedés, üvegházhatás, veszélyek a vizen és szárazföldön 
 munkahely,munkahelyi teendők, család és karrier 
 a munka világa, munkahelykeresés, munkavállalás, 

munkanélküliség 
 
 

 
 



 Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 orvossal, gyógyszerésszel való konzultáció  
 érzelmek, lelki problémák, örömök, indulatok kifejezése 
 egyetértés, ellenvetés kifejezése, érvelés, tanácsadás az 

udvarias (baráti vagy hivatalos) meghívás, annak elfogadása 
vagy elutasítása 

 ellentétek, célok, következtetések kifejezése 
 információ- és magyarázatkérés, -adás 
 kérések, kérések viszonzása 
 a valószínűség fokainak kifejezése, bizonyosság, 

bizonytalanság 
 vágyak, szükségletek, szándékok, aggodalom, bosszúság, 

közöny kifejezése 
 javaslat, bátorítás, meggyőzés, parancs, utasítás, kérés 

írásbeli/szóbeli kifejezése  
 kérés, ajánlás kifejezése 
 engedély kérés, engedélyezés, visszautasítás 
 ellentétek, célok, következtetések írásbeli kifejezőeszközei 
 egyetértés, egyet nem értés kifejezése, írásbeli kifejezőeszközei 
 a valószínűség fokainak, a bizonyosság és bizonytalanság, 

megengedés, kötelezettség írásbeli kifejezőeszközei 
 összefüggő történet elmesélése 
 formális levél, e-mail írása 
 szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyelvi 

kompetenciák, utazással kapcsolatos brosúrák értő olvasása 
 rendelés és reklamáció a szolgáltatás minőségével 

kapcsolatban  
 általánosítás, osztályozás, meghatározás 
 tanácsadás életmóddal kapcsolatos kérdésekben 
 írás: tájékoztató, magyarázó, érvelő esszé, beszámoló készítése 
 érzelmek, vágyak, panaszok, szándék, javaslat kifejezése  
 e-mail, CV, motivációs levél, álláspályázat elkészítése 
 mindezek kapcsán a nyelvre jellemző szociolingvisztikai 

jegyek helyes használata a szóbeli/írásbeli interakció során 
 az amerikai média és film világa  
 a szabadidő eltöltésének jellegzetes módjai a célnyelv 

országaiban 
 napi szokások: az időjárás mint beszédtéma, sorban állás, 

udvariasság 
 étkezési szokások, babonaságok a célnyelvi országokban 

 
 

 



 
Modulszerkezet: KER B2/ 1-5 
 
 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 50 

Maximum óraszám 75 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 kérdések típusai, szórendje 
 utókérdések 
 modális segédigék múlt ideje 
 az igeidők rendszere 
 igék kijelentésben és tagadásban 
 melléknevek elöljárószavakkal 
 állandósult szókapcsolatok 
 határozószavak 
 szóképzés 

2. Témakörök 

 szabadidő, szórakozás 
 nyaralás, utazás, útikönyvek 
  TV, TV-programok, tévézési szokások 
 a konyhában - konyhai eszközök, ételek 
 alvási szokások, alvási problémák 
 tanácsadás és kérés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 összefüggő történet elmesélése 
 egyetértés, ellenvetés kifejezése, érvelés, tanácsadás az 

udvarias (baráti vagy hivatalos) meghívás, annak elfogadása 
vagy elutasítása 

 információ- és magyarázatkérés, -adás 
 kérések, kérések viszonzása 
 képleírás  
 kérés, ajánlás kifejezése 
 jellegzetes szabadidős tevékenységek a célnyelvi országokban 
 jellgzates étkezési szokások a célnyelvi országokban 
 

 
 



 

B2.2. modul  

Minimum óraszám 50 

Maximum óraszám 75 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 múlt idők  
 used to használata 
 jövő idő : will, be going to, present continuous 
 a melléknév fokozása, összehasonlítás, ellentétpárok 

2. Témakörök 

 betegségek, egészség 
 gyógynövények 
 lakás-ház, berendezések, bútorok 
 vásárlás 
 család : szülők és gyerekek 
 szabadidő, szórakozás 
 koncert, fesztiválok 
 személyek bemutatása 
 babonák, a szerencse 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 megengedés, kötelezettség kifejezése 
 vágyak, szükségletek, szándékok kifejezése 
 aggodalom, bosszúság, közöny kifejezése 
 javaslat, bátorítás, meggyőzés kifejezése 
 vád, védekezés kifejezése 
 formális levél, e-mail írása 
 szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyelvi 

kompetenciák, utazással kapcsolatos brosúrák értő olvasása  
 a brit humor 
 
 

 
 



 

B2.3. modul  

Minimum óraszám 50 

Maximum óraszám 75 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 segédigék 
 feltételes mód 
 határozott és határozatlan névelők használata, Zéro névelő 
 függő beszéd 
 szenvedőszerkezet 
 mennyiségjelzők 
 szövegkohéziós kötőszavak használata (link words) 
 vonatkozói mellékmondatok 

 

2. Témakörök 

 egészséges életmód 
 számítógépek, számítógépek a munkában 
 egészség, betegség 
 orvosnál, betegségek, kezelések, tünetek 
 időjárás, klímaváltozás, globális felmelegedés, üvegházhatás 
 kommunikáció az emberek között, őszinteség, hazugság, 

testbeszéd 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 hibák korrigálása  
 általánosítás, osztályozás, meghatározás 
 túlzás, eufemizmus, fő hangsúlyok kifejezése 
 érvelés, magyarázat, tényszerű híradás alapján 

véleménykifejtés 
 írás: email, esszé  
 reklamáció a szolgáltatás minőségével kapcsolatban  
 a napi szokások a célnyelvi országokban: az időjárás mint 

beszédtéma, sorban állás, udvariasság 
 gesztikulálás, kézírás, étkezési szokások, babonák a célnyelvi 

országokban 
 

 
 



 
B2.4. modul  

Minimum óraszám 50 

Maximum óraszám 75 

Tartalmi 
követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 was/were going to, was/were supposed to 
 igealakok használata: szótári alak+ing, to+szótári alak vagy 

szótári alak 
 segédigék 
 föggő beszéd 
 I wish- kívánság kifejezése 
 phrasal verbs 

2. Témakörök 

 kapcsolatteremtés 
 esküvő, házassági évfordulók 
 TV-programok, szuperhősök 
 munkahely, munkahelyválasztás 
 munkahelyen, teendők, kapcsolatok 

 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 engedély kérése, engedélyezés, visszautasítás 
 parancs, utasítás, kérés kifejezése 
 a szabadidő eltöltésének jellegzetes módjai a célnyelv 

országaiban 
 média az angolszász világban 
 az amerikai média és film világa 

 
 



 
B2.5. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 
követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 az igeidők rendszerének áttekintése: Simple, Continuous, 
Perfect aspektusok 

 feltételes mód és kötőmód használatának áttekintése 
(Subjunctive) 

 függő beszéd (Indirect Speech) 
 igealakok használata: szótári alak+ing, to+szótári alak vagy szótári 

alak 
 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 

2. Témakörök 

 az egyén és rokonainak, barátainak bemutatása: külső és belső 
jegyek, érzelmek 

 az egyén és a család helye a társadalomban, aktuális kérdések 
(pl. generációs problémák, családtervezés, karrierépítés) 

 lakóhely: vidék-város 
 egészséges életmód, sport, extrémsport, élsport 
 korunk főbb betegségei, orvosi ellátás, szakorvosok, alternatív 

gyógymódok, egészséges életmód 
 bevásárlás, lehetőségek összehasonlítása (kisbolt, nagyáruház, 

intenet, csomagküldő szolgálat) 
 a munka világa, munkahelykeresés, munkavállalás, 

munkanélküliség, család és karrier összeegyeztetése 
 szabadidő eltöltése (hobbi, szórakozás) 
 kultúra világa  
 kereskedelem, szolgáltatás, vásárlás  
 kommunikáció, média 
 Magyarország és az angol nyelvű országok nevezetes, 

közismert kulturális kapcsolatai 
 

 
 



 3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 ellentétek, célok, következtetések írásbeli kifejezőeszközei 
 egyetértés, egyet nem értés kifejezése, írásbeli 

kifejezőeszközei 
 a valószínűség fokainak, a bizonyosság és bizonytalanság 

írásbeli kifejezőeszközei 
 megengedés, kötelezettség írásbeli kifejezőeszközei 
 beszámoló készítése 
 tájékoztató, magyarázó, érvelő esszé készítése 
 érzelmek, vágyak, panaszok, szándék, javaslat kifejezése 

szóban és írásban 
 bemutatás, vélemény-nyilvánítás, kritika, parancs, utasítás 

írásbeli/szóbeli kifejezése  
 hivatalos ügyintézés írásbeli/szóbeli kommunikációs 

eszközeinek ismerete 
 e-mail, CV, motivációs levél, álláspályázat elkészítése, 
  mindezek kapcsán a nyelvre jellemző szociolingvisztikai 

jegyek helyes használata a szóbeli/írásbeli interakció során 
 a kultúra szerepe a célnyelvi országokban: nevezetes 

kulturális intézmények, események, fesztiválok, és azok 
magyar vonatkozásai 

 



 

 

KER C1 szint 

minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
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. 
 

 
 
A KER C1 szint 
tartalmi követelményei 

 
Nyelvtani szerkezetek 

• Gerund vs Participle 
• Subjunctive: Kötőmód 
• Subjunctive ‐ should  
 Elöljárószók 
• Noun and verb phrases 
• Phrasal verbs 
 Szenvedő szerkezetek és a műveltetés 
• Modal verbs in Past Tenses, Conditional 3 
• Szenvedő szerkezetek módbeli segédigével 
• Collocations 
• A szövegkoherencia megteremtésének eszközei  
• Linkwords: kötőszavak igényes használata a különféle stílusú 
szövegekben 
• Wordformation 
• Adjectives, adverbs 
• Collocations, advanced phrasal verbs 
• Synonyms 
• Ellentétpárok használata 
 Wordformation: szóképzés minden szófajban 
 

 



 
 Témakörök és szókincs 

• Érdekszövetségek, érdekhálók, közösségi hálók, netközösségek 
• Művészet, művészetterápia, művészet és pénz, életművészet 
• Álláskeresés, álláspályázat, munkanap szervezése 
• Társadalmi szerepvállalás, önkéntesség, egyesületi tevékenység 
• Az új médiumok, digitális kortünetek: vívmányok, digitális 
forradalom  
 Nyelvi tabuk, udvariassági normák 
• Eufemizálás, nyelvi változatok, idiómák 
• Fiatalság, öregség, generációk együttélése 
• Kortárs irodalom 
• Életkilátások, életvitel 
• Politikai hírek elemzése, hírolvasás és értés 
• Különféle dialektusok, nyelvi változatok 
• Populáris irodalom, olvasáskultúra 
• Az új médiumok, a digitális korszak  
 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 
 

 
 

 



 
  

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 
 Eufemizálás, nyelvi változatok, idiómák 
• Tagolt szöveg készítése 
• Komplex téma strukturált előadása 
• Beszámolók írása komplex témáról 
• Fiktív szövegek értelmezése 
• Gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 
• 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 
• A modern angolszász országok társadalmi jellemzői, problémái  
 Az angolszász országok festészetének, zeneművészetének, 

építészetének kiemelkedő személyiségei  
 Angolszász országok népszokásai 

 
  

 



Modulszerkezet: KER C1 / 1-4 
 

C1.1. modul Az Angol C2 1 1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

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 

 
 

 



 

C1.2. modul Az Angol C2 1 1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint 

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

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 

 
 



 

C1.3. modul Az  Angol C2 1  1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

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 

 
 



 

C1.4. modul Az  Angol C2 1 1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint 

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

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 

 
 



 
KER C2 szint minimális óraszám 180 maximális óraszám 270 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az 
élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha 
van ideje megszokni az akcentust. 
 
Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy 
formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, 
irodalmi művet. 
 
Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, 
vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a 
különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok 
finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és 
fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a 
helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti 
meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 
megjegyezze. 
 
Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő 
szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és 
cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges 
pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi 
műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 
 

 
 
 
A C2 szint kimeneti 
követelményei 

Nyelvtan 
• C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 
• nyelvtani ismeretek rendszerezése 
• szövegtagolás és szövegkohéziós elemek,  
 nyelvi regiszterek sajátosságai,  
 stílusjegyek felismerése 
 elvont és konkrét tartalmak nyelvi megjelenítése 
 frazeológiai egységek  
 a  nyomatékosítás és a kiemelés nyelvi eszközei 
• a sűrítés, tömörítés eszközei a mondatokban 
 nyelvi humor eszközei 
 neologizmusok  

 
 



 
A C2 szint kimeneti 
követelményei 

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 
• 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 
• 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 

 

 
 



A C2 szint kimeneti 
követelményei 

 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

• 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 
• 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 
 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 
 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 történelmének jelentősebb momentumai, 
személyiségei 
• angol nyelvű irodalom kiemelkedő művei, alkotói 
• reflektálás angolszász kulturális jelenségekre szépirodalmi 
szövegek segítségével 
• nyelvi klisék és kulturális sztereotípiák összefüggései 
• angolszász kulturális különbségek ismerete  
 angolszász országok szerepe az Európai Unióban és/vagy a 
világban 
• az angolszász országok és Magyarország közötti kapcsolatok 
története, jelenlegi helyzete 
• angolszász országok gazdaságának jellemzői, az idegenforgalom 

szerepe 
 

 
 



 
Modulszerkezet: KER C2 / 1-3 
 
 

C2.1. modul Az  Angol C2 1 1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint 

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 
• C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 
• nyelvtani ismeretek rendszerezése 
• szövegkohéziós elemek 

 
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 

 
 



 

C2.2. modul Az  Angol C2 1 1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint 

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 
• nyelvi regiszterek közötti különbségek 
• konkrét és elvont tartalmak nyelvi megjelenítésének sajátosságai 
• szövegtagolás és szövegkohézió 
 a nyomatékosítás és a kiemelés nyelvi eszközei 
 nyelvi humor forrása  

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 

 
 



 

C2.3. modul Az  Angol C2 1 1 002 számú nyelvi programkövetelmény szerint 

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 
követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 
• stílusárnyalatok és kifejező eszközei 
• mondatszerkesztés és szövegformálás a különböző nyelvi 

regiszterekben 
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 
 

 


