
1 

Angol C2 2 2 145 

nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

 

Nyelv megnevezése Angol nyelv 

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

Nyelvi képzés fajtája Egyéb nyelvi képzés (üzleti) 

Nyelvi képzés típusa Távoktatás  

A képzés formája Távoktatás  

Minimális óraszám  

(távoktatás esetén a kontaktóraszám) 
300 óra 

Maximális óraszám 

 (távoktatás esetén a kontaktóraszám) 
600 óra
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Teljes óraszám minimum 620 

Teljes óraszám maximum 1226 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró 
vizsga sikeres teljesítése. Minősítése: „megfelelt” vagy „nem 
megfelelt”. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben 
résztvevő legalább 60 százalékot elér. További feltétel a modul 
kontaktóraszámának legalább 80%-án való részvétel és a 
távoktatásos rész teljesítése is.
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Igazolás kiadásának feltétele 
Igazolás kiadható a résztvevő kérésére, amennyiben részt vett a 
modulhoz tartozó kontaktórák legalább 80%-án és a távoktatásos 
részt teljesítette. 

                                                 
1
 Az egyes modulokhoz tartozó konkrét teljes óraszámokat távoktatás esetében mindig úgy kell meghatározni, 

hogy a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes 
képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált 
alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához 
szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény 
bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen 
személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket 
pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók 
felhasználása is segítheti. (2013. évi LXXVII. törvény 2.§ 27. pontja) 
A kontaktórák meghatározásában a 16/2014 (IV.4.) NGM rendelet 2. sz. melléklete az irányadó 
2
 A távoktatásos rész teljesítését a tutor visszajelzései, értékelései és/vagy a felhasznált szoftver/rendszer kínálta 

lehetőségek segítségével lehet igazolni. 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 

 

KER A1  KER A1 / 1-2 

KER A2  KER A2 / 1-2 

KER B1  KER B1 / 1-2  

KER B2  KER B2 / 1-4  

KER C1  KER C1 / 1-4  

KER C2  KER C2 / 1-3  

 

Távoktatás típusú képzés speciális követelményei 

A képzésben résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás 
vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek 
kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló 

megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a 
képző intézmény bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – 
különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett 
ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai 
adathordozók felhasználása is segítheti. (2013. évi LXXVII. törvény 2.§ 27. pontja)  
 
A rendszerrel szembeni követelmények, amennyiben a távoktatás online oktatási rendszeren keresztül 
valósul meg  

Központi hardver és szoftver szolgálja ki az oktatást, az oktatási helyszíneken megfelelő méretezésű 
sávszélesség, valamint multimédiás számítógépek, mobileszközök álljanak rendelkezésre. 

A tananyag speciálisan jellemző követelményei, beleértve a tananyag-hordozókkal szembeni 
követelményeket is 

A programkövetelményekhez illeszkedő tananyagtartalom oktatási tartalomkezelő rendszerben 
elérhető. A szöveges ismeretközlés kiegészül hangeffektusokkal, animációval, képi eszközökkel, 
mozgóképekkel. 

Az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és 
útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére; 

Az önálló, irányított tanulás során igénybe vehető tutori rendszerrel szembeni követelményeket 

A tutori rendszer feladatai: a résztvevők fejlődésének támogatása és a felmerülő problémák megoldása.  
Oktatás és értékelés 

 A résztvevők segítése a távoktatási tananyagok használatában. 

 Visszajelzések az elvégzett feladatokról, teljesítményekről. 

 Segítség a tanulási készségekhez. 

Megelőzés 
 A potenciális problémák felmérése, kezelése. 

 Azoknak a pontoknak a felismerése, ahol problémák várhatók 

 

A képzésben résztvevők eszközigényével, és az ehhez kapcsolódó technikai ismereteivel szembeni 

bemeneti követelmények 

A résztvevők részéről általános informatikai felhasználói tudás szükséges (regisztrációs felület, e-mail, 
tananyagbank használatának követelményei). A képzéshez szükséges eszköz egy mobiltelefon, tablet 
vagy számítógép, amelyet a képző is rendelkezésre bocsáthat a résztvevők számára. 
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A képzésben résztvevőnek  a rendszer használatára történő felkészítésének követelményei 

Az oktatási tartalomkezelő használatát felkészítő foglalkozás, illetve online rendszerhasználati leírás 
alapján kell elsajátítani a résztvevőknek (regisztráció elvégzése, keresés a tananyagban, egyéni munka 
feltöltése, online tesztek kitöltése, multimédiás tananyagok kezelése). 

A konzultációk (kontaktórák) megvalósításának követelményeit 

A kontaktórák az oktatási intézményekben, jól felszerelt tantermekben (projektor, multimédiás 
számítógép, tabletek) valósulnak meg. 

A távoktatással megvalósított képzés eredményességéhez szükséges egyéb követelményeket 

emberi erőforrások: irányítók (menedzserek), tanácsadó és konzultáló személyek, tutorok, tanárok 

anyagi erőforrások: tananyagok, technikai feltételek, elektronikus levelezés, szoftverek 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális 
kontaktóraszám 

30 maximális 
kontaktóraszám 

60 

 teljes óraszám 
minimum  

 

62 teljes óraszám 
maximum  

 

124 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A képzési program kezdő szintről indul, melyhez nem tartozik kötelező bemeneti 
követelmény.  
A képzés további, azaz nem kezdő tananyagegységeibe történő bekapcsolódáshoz 
a résztvevőnek teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti 
szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja tudását 
akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az alapvető munkahelyi utasításokat, 
kollégái egyszerű, tagolt kommunikációját. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak 
segítségével. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag:  Megérti az egyszerű utasításokat munkájával 
kapcsolatosan illetve az álláshirdetések lényegi információit. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes párbeszédet folytatni munkahelyén 
kollégáival.  Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, melyek a 
munkájához kötődnek. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 

mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 
mutatni munkahelyét és kollégáit. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Tud e-mailben rövid és egyszerű (például üzleti út) 
üzenetet írni. 
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A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  ABC, betűzés, intonáció, kiejtés 

 Üdvözlés, köszönés, búcsúzás 

 Bemutatkozás 

 Országok, nemzetiségek 

 Foglalkozások, vállalatok és iparág típusok 

 Email címek és weboldalak 

 A vállalatok, cégek székhelye, elhelyezkedése és felépítése (osztályok) 

 (Irodai) gépek kezelése, instrukciók, irodai berendezés, tárgyak 

 Számok, idő (óra, perc), naptár (napok, hónapok) 

 Dokumentumok és levelezéssel kapcsolatos alapvető kifejezések 

 Árak, pénznemek 

 Ételek, italok a vállalati büfében, menzán, étteremben 

 Telefonbeszélgetés kezdeményezése, céges bejelentkezés telefonon 

 Alapvető információk adása és megkérdezése: vállalati, céges, iparági 

 Saját cég felépítése 

 Termékek megnevezése, típusa 

 Meetingek megszervezése 

 Alapvető utazási információk, közlekedés, munkahely megközelítése, 
útbaigazítás 

 Alap emailek megírása: pl. meeting, találkozó egyeztetése 

 

 

A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Létige és személyes névmások 

 Határozott és határozatlan névelők (the, a, an) 

 There is (a) /are (some) szerkezet 

 Birtokviszony (’s, of) 

 Birtokos szerkezet (has/have got) 

 Kié/kinek a..? 

 Birtokos névmási jelzők (my, your) 

 Birtokos névmás (mine, yours) 

 Kié/kinek a…? Whose? 

 Kérdőszavak 

 Mutatónévmások (this/these, that/those) 

 Egyszerű jelen idő  

 Képesség kifejezése: can/can’t 

 Az egyszerű jelenhez tartozó gyakoriságot kifejező határozószavak  

 Kérdések szerkezete, kérdőszavak használata 

 Rövid és hosszabb válaszok kérdésekre 

 Segédigék használata egyszerűbb kérdésekben és válaszok esetén 

 A telefonáláshoz tartozó alapvető szófordulatok ismerete 
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A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Vállalatok/cégek felépítése 

 Bemutatkozás kollégáknak, mások bemutatása 

 Üdvözlési, köszönési, búcsúzási szokások 

 Nagyobb cégek termékei, felépítése. Pl. Coca-cola, Tesco, stb.   

 Menetrendek, információs táblák a közlekedés során, térképek 
értelmezése az útbaigazításhoz 

 Nagyobb városok (Pl. London, New York, Budapest) –alapvető 

információk, közlekedés 

 Nemzetközi repülőterek 
 

 
 

A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Ismeri a köszönéseket 

 Be tud mutatkozni és másokat be tud mutatni  

 Meg tud nevezni néhány gyakoribb irodai vagy munkájához kapcsolódó 
tárgyat, berendezést  

 Képes rövidebb rendelés lebonyolítására büfében, étteremben 

 Egyszerű kifejezésekkel meg tud hívni másokat és el tudja fogadni, vagy 
el tudja utasítani a meghívást 

 Meg tudja nevezni a számokat, napokat, hónapokat 

 Képes alapvető információk közlésére munkahelyéről és munkájáról 

 Tud alapvető kérdéseket feltenni és meg tudja válaszolni a magára, 

munkájára, családjára vonatkozó alapvető kérdéseket  

 Tud termékről beszélni 

 Képes alapvető telefonbeszélgetések lefolytatására, időpont egyeztetésre 
és meetingek szervezésére 

 Képes e‐maileket alapinformációk szintjén értelmezni és rövid, egyszerű 
e-maileket megírni 

 Képes alapvető utazási információk megadására, el tudja mondani, 
hogyan lehet eljutni a munkahelyére 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2. 
 

A1.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 

Tartalmi követelmények Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 ABC, betűzés, intonáció, kiejtés 

 Üdvözlés, köszönés, búcsúzás 

 Bemutatkozás 

 Országok, nemzetiségek 

 Foglalkozások, vállalatok és iparág típusok 

 Email címek és weboldalak 

 A vállalatok, cégek székhelye, elhelyezkedése és felépítése (osztályok) 

 (Irodai) gépek kezelése, instrukciók, irodai berendezés, tárgyak 

 Számok, idő (óra, perc), naptár (napok, hónapok) 

 Dokumentumok és levelezéssel kapcsolatos alapvető kifejezések 

 Árak, pénznemek 

 Ételek, italok a vállalati büfében, menzán, étteremben 

Nyelvtani ismeretek 

 Létige és személyes névmások 

 Határozott és határozatlan névelők (the, a, an) 

 There is (a) /are (some) szerkezet 

 Birtokviszony (’s, of) 

 Birtokos szerkezet (has/have got) 

 Kié/kinek a..? 

 Birtokos névmási jelzők (my, your) 

 Birtokos névmás (mine, yours) 

 Kié/kinek a…? Whose? 

 Kérdőszavak 

 Mutatónévmások (this/these, that/those) 

 Egyszerű jelen idő  

 Képesség kifejezése: can/can’t 

 Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Vállalatok/cégek felépítése 

 Bemutatkozás kollégáknak, mások bemutatása 

 Üdvözlési, köszönési, búcsúzási szokások 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Ismeri a köszönéseket 

 Be tud mutatkozni és másokat be tud mutatni  

 Meg tud nevezni néhány gyakoribb irodai vagy munkájához kapcsolódó 
tárgyat, berendezést  

 Képes rövidebb rendelés lebonyolítására büfében, étteremben 

 Egyszerű kifejezésekkel meg tud hívni másokat és el tudja fogadni, vagy 
el tudja utasítani a meghívást 

 Meg tudja nevezni a számokat, napokat, hónapokat 

 Képes alapvető információk közlésére munkahelyéről és munkájáról  
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A1.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 
valamint: 

 
Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Telefonbeszélgetés kezdeményezése, céges bejelentkezés telefonon 

 Alapvető információk adása és megkérdezése: vállalati, céges, iparági 

 Saját cég felépítése 

 Termékek megnevezése, típusa 

 Meetingek megszervezése 

 Alapvető utazási információk, közlekedés, munkahely megközelítése, 
útbaigazítás 

 Alap emailek megírása: pl. meeting, találkozó egyeztetése 

Nyelvtani ismeretek 

 Az egyszerű jelenhez tartozó gyakoriságot kifejező határozószavak  

 Kérdések szerkezete, kérdőszavak használata 

 Rövid és hosszabb válaszok kérdésekre 

 Segédigék használata egyszerűbb kérdésekben és válaszok esetén 

 A telefonáláshoz tartozó alapvető szófordulatok ismerete 
 

 Civilizációs és üzleti világra vonatkozó ismeretek 

 Nagyobb cégek termékei, felépítése. Pl. Coca-cola, Tesco, stb.   

 Menetrendek, információs táblák a közlekedés során, térképek 
értelmezése az útbaigazításhoz 

 Nagyobb városok (Pl. London, New York, Budapest) –alapvető 

információk, közlekedés 

 Nemzetközi repülőterek 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud alapvető kérdéseket feltenni és meg tudja válaszolni a magára, 

munkájára, családjára vonatkozó alapvető kérdéseket  

 Tud termékről beszélni 

 Képes alapvető telefonbeszélgetések lefolytatására, időpont egyeztetésre 
és meetingek szervezésére 

 Képes e‐maileket alapinformációk szintjén értelmezni és rövid, egyszerű 
e-maileket megírni 

 Képes alapvető utazási információk megadására, el tudja mondani, 
hogyan lehet eljutni a munkahelyére 
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KER A2 szint minimális 
kontaktóraszám 

30 maximális 
kontaktóraszám 

60 

 teljes óraszám 
minimum  

 

62 teljes óraszám 
maximum  

 

124 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A tananyagegységekhez történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell 
a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja tudását 
akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a munkájához közvetlenül kapcsolódó, 
gyakran használt szavakat és kifejezéseket. Megérti az egyszerű és világos 
hirdetések és reklámok 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a rövid, egyszerű üzleti leveleket, 
munkahelyi információkat. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Munkájával kapcsolatos rutinszerű helyzetekben 
egyszerűen és közvetlen módon cserél információt. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni 

a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi 
vagy előző szakmai tevékenységeiről. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud 
beszélni a kollégáiról, üzleti partnereiről és más személyekről,  
munkakörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai  
tevékenységeiről.  
 
Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például 

köszönőlevelet írni. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy üzleti 
jellegű, például köszönőlevelet írni. 
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A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Vendégek fogadása, bemutatása 

 Névjegyek értelmezése, bemutatkozás, beosztások 

 Magunk bemutatása, képességek, erősségek, felelősségi körök 

 Napi rutin elmesélése, információk kérdezése napi rutinnal kapcsolatosan 

 Hobbik, szabadidő 

 Közös kikapcsolódás szervezése üzleti partnerrel 

 Telefonálás: telefonüzenetek hagyása és feljegyzése 

 Hotelek, konferencia helyszínek: foglalás és érdeklődés telefonon 

 A konferenciahotel szolgáltatásai 

 Dátumok, időpontok, árak megadása 

 Összehasonlítás: (pl. hotelek, árak) 

 Múltbeli események rövid egyszerű elbeszélése, leírása: pl. konferencia, 
utazás, meeting 

 Készségek, képességek, munkatapasztalat, végzettségek 

 Feladatok leírása 

 Időpontok megbeszélése, egyeztetése 

 Versenytársak 

 Trendek leírása 

 Diagramok, grafikonok elemzése 

 Véleménynyilvánítás szókincs 

 Napi munkába járás módjai, rutinja, 

 Problémák megvitatása: érvek, ellenérvek, megoldások keresése 

 Üzleti utazás repülővel, előtte foglalás, bejelentkezés, elveszett 
poggyász, tájékozódás repülőtéren 

 Konferencia helyszínek, hozzá kapcsolódó szolgáltatások, ellátás 
szervezése, vendégek fogadása 

 Napirend tervezése, határidők 

 Telefonálás: betegség bejelentése, teendők étszervezése 
 

 

A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Egyszerű jelen szokásos tevékenységekre 

 Helyhatározók és prepozícióik 

 Időhatározók at, on 

 Some/any; much many 

 Jövő idő kifejezése: will/going to 

 Középfokú melléknevek 

 Melléknevek és módhatározók 

 Egyszerű múlt idő  

 Folyamatos jelen 

 Egyszerű és folyamatos jelen összehasonlítása (ebben: menetrendek, 

napirendek, megbeszélt időpontok) 

 Óraidő kifejezése 

 There is /there are szerkezet (Konferencia helyszínek leírása, 

felszereltségük) 

 Present Perfect Simple (ebben: nemrég történt események leírása) 

 melléknév fokozás, összehasonlítás (comparative és superlative) 
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A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Konferenciahotelek külföldön és Magyarországon  

 Repülőterek és azok részei, ügyintézési etikett (Pl. London-Heathrow, 
Gatwick; Budapest – Ferihegy II. 

 Piaci versenytársak, nagyobb cégek bemutatása. Pl. Microsoft/Apple, Zara, 
Auchan, stb. 

 Globális trendek a gazdaságban 

 
 

A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Tud vendégeket üdvözölni, másoknak bemutatni, bemutatkozni 

 Képes dátumokat, megbeszélések időpontját elbeszélni, 
egyeztetni, hotel szobát foglalni 

 Tud napi rutinjáróról beszélgetni, kérdezni 

 Képes szokásairól, szabadidejének eltöltéséről beszélni, arról kérdezni 

 Képes saját kvalitásait, képességeit bemutatni, másokéra rákérdezni 

 Képes rövid szövegeket, tájékoztatókat, honlapokat értelmezni, lényeget 
kiszűrni 

 Képes röviden, lényegre törően múltbeli eseményeket leírni 

 Ki tudja fejezni terveit, szándékait a jövőre vonatkozóan 

 Ki tudja nyilvánítani véleményét, tud reagálni hírekre, eseményekre 

 Képes lehetséges problémamegoldási lehetőségekről beszélni 

 Meg tudja tervezni napirendjét és képes az időpontokon változtatni, 
naptárát áttervezni 

 Képes üzleti utazás közbeni helyzeteket megoldani: foglalni, 
elveszett csomag után érdeklődni, taxit rendelni, útirányt megadni 

 Tud telefonon beteget jelenteni, időpontot kérni, módosítani, foglalni 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2. 

 

A2.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 
valamint: 
 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Vendégek fogadása, bemutatása 

 Névjegyek értelmezése, bemutatkozás, beosztások 

 Magunk bemutatása, képességek, erősségek, felelősségi körök 

 Napi rutin elmesélése, információk kérdezése napi rutinnal kapcsolatosan 

 Hobbik, szabadidő 

 Közös kikapcsolódás szervezése üzleti partnerrel 

 Telefonálás: telefonüzenetek hagyása és feljegyzése 

 Hotelek, konferencia helyszínek: foglalás és érdeklődés telefonon 

 A konferenciahotel szolgáltatásai 

 Dátumok, időpontok, árak megadása 

 Összehasonlítás: (pl. hotelek, árak) 

 Múltbeli események rövid egyszerű elbeszélése, leírása: pl. konferencia, 
utazás, meeting 

Nyelvtani ismeretek 

 Egyszerű jelen szokásos tevékenységekre 

 Helyhatározók és prepozícióik 

 Időhatározók at, on 

 Some/any; much many 

 Jövő idő kifejezése: will/going to 

 Középfokú melléknevek 

 Melléknevek és módhatározók 

 Egyszerű múlt idő  

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Konferenciahotelek külföldön és Magyarországon  
 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud vendégeket üdvözölni, másoknak bemutatni, bemutatkozni 

 Képes dátumokat, megbeszélések időpontját elbeszélni, 
egyeztetni, hotel szobát foglalni 

 Tud napi rutinjáróról beszélgetni, kérdezni 

 Képes szokásairól, szabadidejének eltöltéséről beszélni, arról kérdezni 

 Képes saját kvalitásait, képességeit bemutatni, másokéra rákérdezni 

 Képes rövid szövegeket, tájékoztatókat, honlapokat értelmezni, lényeget 
kiszűrni 

 Képes röviden, lényegre törően múltbeli eseményeket leírni 

 Ki tudja fejezni terveit, szándékait a jövőre vonatkozóan 
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A2.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Készségek, képességek, munkatapasztalat, végzettségek 

 Feladatok leírása 

 Időpontok megbeszélése, egyeztetése 

 Versenytársak 

 Trendek leírása 

 Diagramok, grafikonok elemzése 

 Véleménynyilvánítás szókincs 

 Napi munkába járás módjai, rutinja, 

 Problémák megvitatása: érvek, ellenérvek, megoldások keresése 

 Üzleti utazás repülővel, előtte foglalás, bejelentkezés, elveszett 
poggyász, tájékozódás repülőtéren 

 Konferencia helyszínek, hozzá kapcsolódó szolgáltatások, ellátás 

szervezése, vendégek fogadása 

 Napirend tervezése, határidők 

 Telefonálás: betegség bejelentése, teendők étszervezése 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Folyamatos jelen 

 Egyszerű és folyamatos jelen összehasonlítása (ebben: menetrendek, 

napirendek, megbeszélt időpontok) 

 Óraidő kifejezése 

 There is /there are szerkezet  (Konferencia helyszínek leírása, 

felszereltségük) 

 Present Perfect Simple (ebben: nemrég történt események leírása) 

 melléknév fokozás, összehasonlítás (comparative és superlative) 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Repülőterek és azok részei, ügyintézési etikett (Pl. London-Heathrow, 
Gatwick; Budapest – Ferihegy II. 

 Piaci versenytársak, nagyobb cégek bemutatása. Pl. Microsoft/Apple, 
Zara, Auchan, stb. 

 Globális trendek a gazdaságban 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Ki tudja nyilvánítani véleményét, tud reagálni hírekre, eseményekre 

 Képes lehetséges problémamegoldási lehetőségekről beszélni 

 Meg tudja tervezni napirendjét és képes az időpontokon változtatni, 
naptárát áttervezni 

 Képes üzleti utazás közbeni helyzeteket megoldani: foglalni, 
elveszett csomag után érdeklődni, taxit rendelni, útirányt megadni 

 Tud telefonon beteget jelenteni, időpontot kérni, módosítani, foglalni 
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KER B1 szint minimális 
kontaktóraszám 

40 maximális 
kontaktóraszám 

80 

 teljes óraszám 
minimum  

 

82 teljes óraszám 
maximum  

 

164 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A tananyagegységekhez történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell 
a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet  megelőző  moduljának teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  igazolja tudását 
vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az 
azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a világos, mindennapi  
munkájával vagy ismert üzleti témákkal kapcsolatos beszéd lényegét. Ki tudja szűrni 
a lényeget azokból a rádió‐ és tévéadásokból, amelyek  

munkáról vagy üzleti eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének  
megfelelő témákról szólnak, 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 
közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, 
amely üzleti út során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, a 
munkájának, szakterületének megfelelő társalgásban. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, 

eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, 
indokolni véleményét és terveit. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Ki tudja magát fejezni egyszerűbb kifejezésekkel a 
munkahelyén, röviden tud beszélni céljairól, munkájáról. 
 
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket 

ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól 
magánleveleket tud írni. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Munkájával kapcsolatos élményeiről és 
benyomásairól üzleti leveleket tud írni. 
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A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  A munkahely bemutatása: szervezet, felépítés, felelősségi körök 

 Látogatók fogadása, programok ismertetése 

 A vállalat, cég jelen helyzetének és jövőbeli terveinek bemutatása 

 A vállalt története, fejlődése, fordulópontok, portfólió bővülés 

 Munkahelyi légkör, munkahelyi kapcsolatok, stressz és stressz kezelés, 
motiváció 

 Vezetői stílusok, a jó vezető 

 Kapcsolatépítés konferenciákon, csevegési témák (small talk)  

 Fizetés, bérezés, juttatások  

 Vevői elégedettség, vevőszolgálat 

 Reklám és eladás 

 Reklámhordozók, reklámkampány 

 Grafikonok elemzése 

 Elektronikus kereskedelem 

 Környezettudatosság, zöld kezdeményezések 

 Gazdasági előrejelzés, fejlődés 

 Munka ebéd, vacsora 

 Csapatépítés, céges szórakozási lehetőségek 

 Teljesítmény értékelése, elemzése 

 Munkaidő-beosztás, határidők, időpocsékolás és időnyerés 

 Személyes célok, fejlődési lehetőség 

 Karrierlehetőség, továbbképzés 

 Állásinterjú 

 Önéletrajz 

 Erősségek, gyengeségek 

 Otthonról való dolgozás, távmunka- előnyök, hátrányok 

 Egy légterű (open-plan office) irodák és külön irodák – előnyök és 
hátrányok 

 

A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Múlt idő formák: Past Simple és Past Continuous (cégtörténet bemutatása) 

 Eredmények bemutatása- Present Perfect 

 Engedély kifejezése – may /to be allowed to 

 Tanácsadás –should segédige 

 Have to és must, need – szükségesség, kötelezettség kifejezése 

 Can/to be able to 

 Megszámolható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Jövő idők  

 Passive Voice 

 Jövő idejű időhatározók 

 First and second conditionals  

 Folyamatos igeidők ismétlése 

 Módbeli segédigék ismétlése 
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A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Cégek története, összehasonlítása; pl. Nescafé, Nestlé 

 Internet, Google, World Wide Web  

 Online szolgáltatások 

 Innovációk, felfedezések 

 Ökológiai láblenyomat 

 Hulladékgazdálkodás 

 Zöld megoldások 

 Globalizáció 

 Udvariassági és ajándékozási szokások különböző országokban 

 
 

A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  El tudja mesélni a vállalat/ cég történetét, be tudja mutatni a 
termékeket és a cég jelen helyzetét/ ki tudja fejezni a cég 
jövőbeli terveit 

 Tud a munkahelyét érintő dolgokról beszélni, kollégák, légkör, stressz, 
motiváció Állásinterjún kérdésekre válaszol 

 Ismeri a reklámeszközöket, reklámhordozókat 

 Konferenciákon csevegést tud kezdeményezni 

 Tud beszélni a vevőszolgálatról és ismertetni tud előnyöket, hátrányokat 

 Képes javaslatokra reagálni 

 Engedélyt tud kérni és adni 

 Ki tudja fejezni a kötelezettséget, szükségszerűséget 

 Tud grafikonokat elemezni 

 El tud olvasni és el tud mesélni a rövid tudományos, gazdasági 

információkat 

 Képes előnyöket és hátrányokat összehasonlítani 

 Meg tudja fogalmazni személyes céljait, perspektíváit 

 Meg tudja írni önéletrajzát és képes a munkájához kapcsolódó motivációs 

levelet írni 

 Tud erősségeiről és gyengeségeiről beszélni 

 
  



17 

 
Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-2. 

 

B1.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 82 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 A munkahely bemutatása: szervezet, felépítés, felelősségi körök 

 Látogatók fogadása, programok ismertetése 

 A vállalat, cég jelen helyzetének és jövőbeli terveinek bemutatása 

 A vállalt története, fejlődése, fordulópontok, portfólió bővülés 

 Munkahelyi légkör, munkahelyi kapcsolatok, stressz és stressz kezelés, 
motiváció 

 Vezetői stílusok, a jó vezető 

 Kapcsolatépítés konferenciákon, csevegési témák (small talk)  

 Fizetés, bérezés, juttatások  

 Vevői elégedettség, vevőszolgálat 

 Reklám és eladás 

 Reklámhordozók, reklámkampány 

 Grafikonok elemzése 

 Elektronikus kereskedelem 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Múlt idő formák: Past Simple és Past Continuous (cégtörténet 
bemutatása) 

 Eredmények bemutatása- Present Perfect 

 Engedély kifejezése – may /to be allowed to 

 Tanácsadás –should segédige 

 Have to és must, need – szükségesség, kötelezettség kifejezése 

 Can/to be able to 

 Megszámolható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Jövő idők  

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Cégek története, összehasonlítása; pl. Nescafé, Nestlé 

 Internet, Google, World Wide Web  

 Online szolgáltatások 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 El tudja mesélni a vállalat/ cég történetét, be tudja mutatni a 
termékeket és a cég jelen helyzetét/ ki tudja fejezni a cég 
jövőbeli terveit 

 Tud a munkahelyét érintő dolgokról beszélni, kollégák, légkör, stressz, 
motiváció Állásinterjún kérdésekre válaszol 

 Ismeri a reklámeszközöket, reklámhordozókat 

 Konferenciákon csevegést tud kezdeményezni 

 Tud beszélni a vevőszolgálatról és ismertetni tud előnyöket, hátrányokat 

 Képes javaslatokra reagálni 

 Engedélyt tud kérni és adni 

 Ki tudja fejezni a kötelezettséget, szükségszerűséget 

 Tud grafikonokat elemezni 
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B1.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 82 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Környezettudatosság, zöld kezdeményezések 

 Gazdasági előrejelzés, fejlődés 

 Munka ebéd, vacsora 

 Csapatépítés, céges szórakozási lehetőségek 

 Teljesítmény értékelése, elemzése 

 Munkaidő-beosztás, határidők, időpocsékolás és időnyerés 

 Személyes célok, fejlődési lehetőség 

 Karrierlehetőség, továbbképzés 

 Állásinterjú 

 Önéletrajz 

 Erősségek, gyengeségek 

 Otthonról való dolgozás, távmunka- előnyök, hátrányok 

 Egy légterű (open-plan office) irodák és külön irodák – előnyök és 
hátrányok 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Passive Voice 

 Jövő idejű időhatározók 

 First and second conditionals  

 Folyamatos igeidők ismétlése 

 Módbeli segédigék ismétlése 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Innovációk, felfedezések 

 Ökológiai láblenyomat 

 Hulladékgazdálkodás 

 Zöld megoldások 

 Globalizáció 

 Udvariassági és ajándékozási szokások különböző országokban 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák / képes a következőkre: 

 El tud olvasni és el tud mesélni a rövid tudományos, gazdasági 

információkat 

 Képes előnyöket és hátrányokat összehasonlítani 

 Meg tudja fogalmazni személyes céljait, perspektíváit 

 Meg tudja írni önéletrajzát és képes a munkájához kapcsolódó motivációs 

levelet írni 

 Tud erősségeiről és gyengeségeiről beszélni 
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KER B2 szint minimális 
kontaktóraszám 

80 maximális 
kontaktóraszám 

160  

 teljes óraszám 
minimum  

 

164 teljes óraszám 
maximum 

 

324 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A tananyagegységekhez történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell 
a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  igazolja tudását 
vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az 
azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az üzleti előadásokat, tudja követni a 
tárgyalásokon elhangzó lényegi információkat. Érti a híreket a tévében, rádióban. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, 
melyek munkahelyén és munkájával kapcsolatosan készültek. Érti a 
megfogalmazott véleményeket és szakmai érveléseket. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és 
közvetlen kapcsolatteremtésre képes a munkahelyi tárgyalások során. Az üzleti 
életben ki tudja fejteni 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát 
számos, szakterületéhez tartozó vagy üzleti 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Világos és részletes szövegeket tud alkotni a 
szakterületéhez tartozó és üzleti témáról. olyan beszámolót írni, amely tájékoztat, 
érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Üzleti levelezés során rá tud 
világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 

 

A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 
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  A munka világa, munkakörök, neveik, feladatok, felelősségek, 
munkaköri leírás 

 Szakmai kapcsolatépítés módja, formái: speed networking 

 Hobbik, érdeklődési körök, kedvelt és nem kedvelt tevékenységek 

 Folyosói társalgás témái 

 Érdeklődés kifejezése a társalgás során 

 Project beszámolók 

 Feladatok delegálása, beszámoltatás, határidő állítás 

 Telefonbeszélgetések kezdeményezése és lezárása 

 Szabadidő, munka és élet egyensúlya (work-life balance) 

 Szolgáltatások, azok jellemzése 

 Szolgáltatások összehasonlítása: szolgáltatások régen és ma 

 Céges események, partik szervezése 

 Vevői elégedettség, szükségletek igények, vevők kiszolgálása 

 Vevőszolgálat: telefonos ügyfélszolgálat, telefonok fogadása, kérések 
kezelése 

 Vendégek fogadása, külföldi üzleti partnerek fogadása, vendégszeretet 

 Üzleti utak, látogatások 

 Vendégek, látogatók programjának szervezése (valamint szállás és 
utazás megszervezése)  

 Kínálás, elfogadás, visszautasítás 

 Munkabiztonság 

 Előírások, szabályok 

 Szabályok változása, változásokra való reagálás 

 Csapatmunka és együttműködés 

 A hatékony csapatmunka jellemzői 

 Jövőbeli tervek átbeszélése, tervezés (hope to, intend to, likely to) 

 Virtuális csapatmunka 

 Logisztika, beszállítóhálózat és raktározás 

 Rendelések leadása emailben és telefonon 

 Hangüzenet hagyása 

 Megrendelések: egyeztetés, szállítási részletek tisztázása, fuvarparitások 

 Hibás teljesítés, panaszok 

 Reklamáció kezelése (szóban és írásban) 

 Késedelmes szállítás és ehhez kapcsolódó levelezés 

 Leltárkészítés, készletgazdálkodás 

 Munkahelyi körülmények leírása  

 Irodai felszereltség, modernizálási lehetőségek, változtatások 

 Javaslatok tétele szóban és írásban a munkakörülmények javítására 

szóban és írásban,  

 Ergonomikus iroda 

 Az ideális munkakörnyezet 

 Döntéshozatal, javasoltok felterjesztése, megbeszélése, érvelés mellette 

 Vita, meggyőzési stratégiák, konfrontáció elkerülése 

 Innováció, új ötletek, újítások 

 Okos eszközök 

 Prezentáció fordulatai  

 Műszaki hiba, meghibásodás 

 Tanácsok és javaslatok hibák esetén 

 Folyamatok leírása, pl. gyártási folyamat, egy szolgáltatás menete  

 Tipikus kérdések kifejezések annak ellenőrzésére, hogy a 
beszélgetőpartner megértette, amit mondunk 

 Teljesítmény, teljesítményértékelés, a hónap dolgozója 

 Munkahelyi ösztönzési rendszer, a teljesítménynövelés eszközei pl. 
juttatások, kedvezmények, stb. 

 Meghívások elfogadása, udvarias visszautasítása, annak kifejezése, ha 
időközben valami közbejött vagy probléma merült fel, erre való reagálás, 
sajnálkozás kifejezése 

 Munkahelyi supervisor, coach 

 Siker 

 A tökéletes termék 

 Általánosítás, preferencia kifejezése 

 Sikerek a karrier során, elért eredmények 
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A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Ismétlés: Present Simple és Continous, Past Simple és Continuous 

 Dátumok, határidők felelevenítése 

 Participle Adjectives: I am interested in/ tired of/ excited about/ bored with 

etc;, -ed /-ing 

 Határozószók: Intensifiers – pl. slightly, a little, much more, far more, 

significantly more, not as… 

 Kedvelt és nem kedvelt dolgok kifejezése  

 Melléknévfokozás ismétlése 

 Telefonos kifejezések bővítése, átismétlése 

 Időpontok 

 Igék ‐ing alak nélkül know, see, etc. 

 Jövő idők ismétlése (tervek, egyeztetések, napirendek) 

 Kötelezettség kifejezése (obligaton)  

 Present Perfect Simple és Continuous  

 Ok-okozati mondatok, ezek kötőszavai  

 Szükségszerűség és tiltás kifejezése 

 Függő beszéd 

 First, Second and Third Condtional 

 Javaslatok kifejezése 

 Vélemény, ellenvélemény kifejezése  

 A meggyőzés, rábeszélés nyelvi eszközei 

 Prezentációs fordulatok:  

 Kérdésekre és megjegyzésekre való reagálás 

 Too, enough használata  

 Javaslatok, tanácsok kifejezése: The best thing would be, Let’s.., We’d 
better/ rather, If I were you, I ‘d advise you to, Have you tried..?, You 
should.. 

 Passive voice különböző igeidőkkel és segédigékkel 

 Past Perfect 

 Past Perfect és Past Continuous múltbeli események elmesélése 

 Ellentétes mondatok kötőszavai 

 Kötőszavak ismétlése 

 Célhatározói mellékmondatok 
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A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Szolgáltatások, szolgáltatók a világban 

 Szabadidő eltöltése: sportok, kultúra, hobbik összehasonlítása különböző 
országokban 

 Aktuális események (kultúra, sport, közélet) 

 Munkakultúra különböző országokban 

 Vendéglátás különféle kultúrákban, kulturális különbségek 

 Biztonsági szabályok nemzetközi reptereken 

 Autó bérlés, autókölcsönző, pl. Hertz, Fox, Avis 

 Fuvarparitások, INCOTERMS 

 Munkakörülmények különböző országokban 

 Tudatos vásárlás 

 Fair Trade 

 Ökocímkék: pl. Rainforest certified products, rainforest alliance 

 Sikertörténetek, sikeres emberek pl. Steve Jobs, Törley József, stb.  

 Biodízel 

 Okos eszközök, pl. smart phone, smart television, smart watch 

 
 

A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 
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  Képes kapcsolatépítés szempontjából munkahelyi csevegést 
kezdeményezni, röviden tömören bemutatkozni és munkájáról beszélni 

 Megfelelő módon képes a beszélgetések lezárására 

 Tud ügyfelekkel telefonon beszélgetést kezdeményezni, tárgyalni és 
megfelelő módon lezárni a telefonbeszélgetést 

 Fel tudja mérni a vevői elégedettséget kérdőívvel és elemezni tudja az 

eredményeket  

 Tud szolgáltatásokról beszélni, elmagyarázni azokat és megért hasonló 
magyarázatokat 

 El tudja mondani a szolgáltatások jellemzőit és össze tudja vetni az 
előnyöket és hátrányokat 

 Meg tud szervezni céges eseményeket telefonon és írásban is. 

 Tud árajánlatot kérni és információk iránt érdeklődni 

 Képes alapvető udvariassági szabályok betartásával látogatókat fogadni 

 Meg tudja oldani a vendégek, utazásával, elszállásolásával kapcsolatos 
ügyeket, feladatokat, problémákat  

 Tud utazást tervezni, szervezni telefonon és emailen 

 Ismeri a vendéglátáshoz kapcsolódó szófordulatokat , tud kínálni és 
beszélgetést folytatni az utazásról  

 Megérti a munkabiztonsági szabályokat  

 Meetingeken ki tudja fejteni terveit, szándékait  

 Képes rendelések leadására emailben és telefonon 

 Tud hangüzenetet hagyni 

 Be tud számolni felmerülő problémákról 

 Ki tudja fejezni egyet nem értését 

 Képes dolgokat javasolni és érvelni elképzelései mellett 

 Képes vitában beszélgetőpartnerét meggyőzni 

 Tud a jövőbeli lehetőségekről beszélni 

 Képes egy formális prezentáció megtartására 

 Tud spontán kérdésekre is reagálni 

 Képes leírni egy problémát és javaslatot tenni annak megoldására  

 Udvariasan el tudja fogadni, vagy vissza tudja utasítani a meghívásokat, 
ki tudja fejezni, ha időközben közbejött valami vagy probléma merült fel, 
ki tudja fejezni sajnálkozását 

 Udvariasan meg tudja kérdezni, hogy valaki ráér-e pár szót váltani 

 El tudja mesélni karrier és sikertörténetét 

 Képes általánosításra és preferenciái kifejezésére 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-4 

 

B2.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 A munka világa, munkakörök, neveik, feladatok, felelősségek, 
munkaköri leírás 

 Szakmai kapcsolatépítés módja, formái: speed networking 

 Hobbik, érdeklődési körök, kedvelt és nem kedvelt tevékenységek 

 Folyosói társalgás témái 

 Érdeklődés kifejezése a társalgás során 

 Project beszámolók 

 Feladatok delegálása, beszámoltatás, határidő állítás 

 Telefonbeszélgetések kezdeményezése és lezárása 

 Szabadidő, munka és élet egyensúlya (work-life balance) 

 Szolgáltatások, azok jellemzése 

 Szolgáltatások összehasonlítása: szolgáltatások régen és ma 

 Céges események, partik szervezése 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Ismétlés: Present Simple és Continous, Past Simple és Continuous 

 Dátumok, határidők felelevenítése 

 Participle Adjectives: I am interested in/ tired of/ excited about/ bored with 

etc;, -ed /-ing 

 Határozószók: Intensifiers – pl. slightly, a little, much more, far more, 

significantly more, not as… 

 Kedvelt és nem kedvelt dolgok kifejezése  

 Melléknévfokozás ismétlése 

 Telefonos kifejezések bővítése, átismétlése 

 Időpontok 

 Igék ‐ing alak nélkül know, see, etc. 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Szolgáltatások, szolgáltatók a világban 

 Szabadidő eltöltése: sportok, kultúra, hobbik összehasonlítása különböző 
országokban 

 Aktuális események (kultúra, sport, közélet) 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes kapcsolatépítés szempontjából munkahelyi csevegést 
kezdeményezni, röviden tömören bemutatkozni és munkájáról beszélni 

 Megfelelő módon képes a beszélgetések lezárására 

 Tud ügyfelekkel telefonon beszélgetést kezdeményezni, tárgyalni és 
megfelelő módon lezárni a telefonbeszélgetést 

 Fel tudja mérni a vevői elégedettséget kérdőívvel és elemezni tudja az 

eredményeket  

 Tud szolgáltatásokról beszélni, elmagyarázni azokat és megért hasonló 
magyarázatokat 

 El tudja mondani a szolgáltatások jellemzőit és össze tudja vetni az 
előnyöket és hátrányokat 

 Meg tud szervezni céges eseményeket telefonon és írásban is. 

 Tud árajánlatot kérni és információk iránt érdeklődni 
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B2.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Vevői elégedettség, szükségletek igények, vevők kiszolgálása 

 Vevőszolgálat: telefonos ügyfélszolgálat, telefonok fogadása, kérések 
kezelése 

 Vendégek fogadása, külföldi üzleti partnerek fogadása, vendégszeretet 

 Üzleti utak, látogatások 

 Vendégek, látogatók programjának szervezése (valamint szállás és 
utazás megszervezése)  

 Kínálás, elfogadás, visszautasítás 

 Munkabiztonság 

 Előírások, szabályok 

 Szabályok változása, változásokra való reagálás 

 Csapatmunka és együttműködés 

 A hatékony csapatmunka jellemzői 

 Jövőbeli tervek átbeszélése, tervezés (hope to, intend to, likely to) 

 Virtuális csapatmunka 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Jövő idők ismétlése (tervek, egyeztetések, napirendek) 

 Kötelezettség kifejezése (obligaton)  

 Present Perfect Simple és Continuous  

 Ok-okozati mondatok, ezek kötőszavai  

 Szükségszerűség és tiltás kifejezése 

 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Munkakultúra különböző országokban 

 Vendéglátás különféle kultúrákban, kulturális különbségek 

 Biztonsági szabályok nemzetközi reptereken 

 Autó bérlés, autókölcsönző, pl. Hertz, Fox, Avis 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes alapvető udvariassági szabályok betartásával látogatókat fogadni 

 Meg tudja oldani a vendégek, utazásával, elszállásolásával kapcsolatos 
ügyeket, feladatokat, problémákat  

 Tud utazást tervezni, szervezni telefonon és emailen 

 Ismeri a vendéglátáshoz kapcsolódó szófordulatokat , tud kínálni és 
beszélgetést folytatni az utazásról  

 Megérti a munkabiztonsági szabályokat  

 Meetingeken ki tudja fejteni terveit, szándékait  

 

 

B2.3. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 
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Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Logisztika, beszállítóhálózat és raktározás 

 Rendelések leadása emailben és telefonon 

 Hangüzenet hagyása 

 Megrendelések: egyeztetés, szállítási részletek tisztázása, fuvarparitások 

 Hibás teljesítés, panaszok 

 Reklamáció kezelése (szóban és írásban) 

 Késedelmes szállítás és ehhez kapcsolódó levelezés 

 Leltárkészítés, készletgazdálkodás 

 Munkahelyi körülmények leírása  

 Irodai felszereltség, modernizálási lehetőségek, változtatások 

 Javaslatok tétele szóban és írásban a munkakörülmények javítására 

szóban és írásban,  

 Ergonomikus iroda 

 Az ideális munkakörnyezet 

 Döntéshozatal, javasoltok felterjesztése, megbeszélése, érvelés mellette 

 Vita, meggyőzési stratégiák, konfrontáció elkerülése 

 Innováció, új ötletek, újítások 

 Okos eszközök 

 Prezentáció fordulatai  
 
Nyelvtani ismeretek 

 Függő beszéd 

 First, Second and Third Condtional 

 Javaslatok kifejezése 

 Vélemény, ellenvélemény kifejezése  

 A meggyőzés, rábeszélés nyelvi eszközei 

 Prezentációs fordulatok:  

 Kérdésekre és megjegyzésekre való reagálás 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Fuvarparitások, INCOTERMS 

 Munkakörülmények különböző országokban 

 Tudatos vásárlás 

 Fair Trade 

 Ökocímkék: pl. Rainforest certified products, rainforest alliance 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes rendelések leadására emailben és telefonon 

 Tud hangüzenetet hagyni 

 Be tud számolni felmerülő problémákról 

 Ki tudja fejezni egyet nem értését 

 Képes dolgokat javasolni és érvelni elképzelései mellett 

 Képes vitában beszélgetőpartnerét meggyőzni 

 Tud a jövőbeli lehetőségekről beszélni 

 Képes egy formális prezentáció megtartására 

 Tud spontán kérdésekre is reagálni 
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B2.4. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Műszaki hiba, meghibásodás 

 Tanácsok és javaslatok hibák esetén 

 Folyamatok leírása, pl. gyártási folyamat, egy szolgáltatás menete  

 Tipikus kérdések kifejezések annak ellenőrzésére, hogy a 
beszélgetőpartner megértette, amit mondunk 

 Teljesítmény, teljesítményértékelés, a hónap dolgozója 

 Munkahelyi ösztönzési rendszer, a teljesítménynövelés eszközei pl. 
juttatások, kedvezmények, stb. 

 Meghívások elfogadása, udvarias visszautasítása, annak kifejezése, ha 
időközben valami közbejött vagy probléma merült fel, erre való reagálás, 
sajnálkozás kifejezése 

 munkahelyi supervisor, coach 

 Siker 

 A tökéletes termék 

 Általánosítás, preferencia kifejezése 

 Sikerek a karrier során, elért eredmények 
 

Nyelvtani ismeretek: 

 Too, enough használata  

 Javaslatok, tanácsok kifejezése: The best thing would be, Let’s.., We’d 
better/ rather, If I were you, I ‘d advise you to, Have you tried..?, You 
should.. 

 Passive voice különböző igeidőkkel és segédigékkel 

 Past Perfect 

 Past Perfect és Past Continuous múltbeli események elmesélése 

 Ellentétes mondatok kötőszavai 

 Kötőszavak ismétlése 

 Célhatározói mellékmondatok 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Sikertörténetek, sikeres emberek pl. Steve Jobs, Törley József, stb.  

 Biodízel 

 Okos eszközök, pl. smart phone, smart television, smart watch 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes leírni egy problémát és javaslatot tenni annak megoldására  

 Udvariasan el tudja fogadni, vagy vissza tudja utasítani a meghívásokat, 
ki tudja fejezni, ha időközben közbejött valami vagy probléma merült fel, 
ki tudja fejezni sajnálkozását 

 Udvariasan meg tudja kérdezni, hogy valaki ráér-e pár szót váltani 

 El tudja mesélni karrier és sikertörténetét 

 Képes általánosításra és preferenciái kifejezésére 
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KER C1 szint minimális 
kontaktóraszám 

80 maximális 
kontaktóraszám 

160  

 teljes óraszám 
minimum  

 

164 teljes óraszám 
maximum 

 

324 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges. 
Amennyiben a képzésre jelentkező a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő, 
azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan 
kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy B2 szintű akkreditált, 
komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal  rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett 
képzettségi ill. nyelvvizsga szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat. A 
képzésre jelentkező szintén csatlakozhat a tananyagegységhez, amennyiben a 
képző intézmény előzetes tudásfelmérő tesztjét min. 60 %‐osra teljesíti. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Még a nem világosan szerkesztett és 
rejtett jelentéstartalmú, hosszú, szakterületének megfelelő vagy üzleti 
témájú szöveget is megérti.  
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát az 
üzleti szituációkban és munkahelyén. Hatékonyan használja az üzleti nyelvezet 
fordulatait, véleményét és érveit pontosan képes meghatározni és kifejteni. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes összekapcsolni témaköröket egy szakmai 
tárgyaláson. Képes részletesen elemezni mondanivalóját egy előadás során. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Leveleket, beszámolókat, prezentációkat a 
megfelelő stílusban, az üzleti életből merített kifejezőeszközökkel képes 
megfogalmazni. 
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A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Üzleti kapcsolatok építése, networking 

 Munkahelyi motiváció 

 A munka és a magánélet egyensúlya 

 Projektmenedzsment 

 Projektbeszámolók írásban és szóban 

 Értekezletek: szerepkörök, szabályok, napirendi pontok tervezése, 
jegyzőkönyvvezetés 

 Újítások, technikai technológiai innováció 

 Egy új ötlet, termék vagy szolgáltatás bemutatása 

 Ügyfélszolgálat (customer service, helpdesk) 

 Problémák kezelése, megnyugtatás, együttérzés kifejezése 

 Csapatmunka 

 Üzleti etika, etikus vállalkozások 

 Döntéshozatal 

 Kiszervezés (outsourcing)  

 Kitelepülés (relocation) 

 Munkahelyváltás (relocation, repatriation) 

 Álláspályázatok 

 Átképzés, élethosszig tartó tanulás (LLL) 

 Új vállalkozás létrehozása 

 Vállalkozási formák 

 Startup cégek 

 KKV 

 Kommunikáció 

 Telefonkonferencia, videokonferencia 

 Tények és mutatószámok prezentálása 

 Technikai újítások, forradalmi technikák, amelyek megváltoztatták a világot 

 Online kereskedelem 

 Az internet 

 Kulturális különbségek 

 Kulturális tudatosság 

 Teljesítmény, teljesítmény értékelése 

 Karrier 

 Pályafutás megszakítása (career break) 

 Önkéntesség 
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A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Igeidők ismétlése 

 Kérdőszavak kötőszói funkcióban 

 Képesség kifejezése jelen, múlt és jövő időben 

 Vonatkozó névmási mellékmondatok 

 Kérdéstípusok ismétlése: direct and indirect questions 

 Jövő idők ismétlése 

 Mennyiségek kifejezése; megszámolható, nem megszámolható főnevek – 
mennyiségi egységek 

 Ismétlés: Passive 

 Gerund and infinitive 

 Feltételes mód ismétlése, Mixed Conditionals, különféle segédigék 
használata,  

 Bárcsak kifejezése (I wish/ I only)  

 Különféle igeidők feltételes móddal (Continuos) 

 If it weren’t for, But for szerkezetek 

 Módbeli segédigék ismétlése (Obligation and prohibition)  

 Ismétlés: Future Continuous, Future Perfect 

 Valószínűség kifejezése 

 Függő beszéd 

 Narrative tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) 

 Módbeli segédigék perfect alakja (Perfect modals) 

 Feltételes mód ismétlés 

 Gerund és Infinitive 

 Bare infinitive 

 
 

A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Globális nagyvállalatok: pl. Wolters Kluwer 

 Technikai, technológiai innováció szerte a világban: a legújabb fejlesztések 

 Munkahelyi morál és termelékenység: Palmate Hellas  

 Civil szervezetek (NGO) Pl. Greenpeace, Amnesty International, BRAC, 
WWF 

 Slow Food movements, pl. Hummingbird Teas 

 Slow Food vs. Fast Food (Mc Donald’s, Burger King) - előnyök /hátrányok 

 Globalizáció, globális nagyvállalatok 

 Etikus vállalkozások: Fair Trade, ökoturizmus, felelős turizmus (responsible 
travel), tudatos vásárlás 

 Törvények és szabályozások ezzel kapcsolatban hazai és nemzetközi 
szinten 

 Vállalkozási formák Magyarországon és az angolszász nyelvterületen 

 Vállalkozások története, pl. Waberer’s, Háda, The Body shop, Starbucks 

 A gazdaság körforgása 

 Technikai újítások, amelyek megváltoztatták a világot, vagy kiszorítottak 
egy korábbi megoldást (killer technologies), pl. gőzgép-robbanómotor, 
írógép-számítógép, internet 

 Kulturális különbségek: protokoll az üzleti életben (eves, ivás, vendéglátás, 
ajándékok 

 SPARK program (digitális transzformáció vállalatoknak) 
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A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Képes munkahelyi motivációjáról beszélni 

 Társalgás során biztosítani tudja a társalgás menetét 

 Tud ötletekről, újításokról beszélni a megfelelő szakszókincs 

használatával 

 Köszönetet tud mondani másoknak és reagálni tud a 

köszönetnyilvánításra 

 Képes értekezleteket vezetni és aktív résztvevőként közreműködni 

 Képes együttérzését kifejezni, megnyugtatni az ügyfeleket telefonon 

 Tud beszélni az etikus vállalkozásokról és képes kihangsúlyozni annak 

előnyeit 

 Aktívan részt tud venni egy döntéshozatali meetingen 

 Képes tények szakszerű közlésére  

 Tud a cégét és más témaköröket érintő törvényi szabályozásról beszélni   

 Képes állások megpályázására; részt tud venni telefonos interjúkon is  

 Be tud kapcsolódni telefon- és videokonferenciákba és így is tud 

tárgyalásokat folytatni 

 Fel tudja vázolni pontokba szedve, strukturáltan egy-egy szituáció vagy 

probléma megoldását kiemelve az előnyöket és hátrányokat 

 Tud jövőbeli célokról, alternatívákról beszélni 

 Képes diplomatikusan nemet mondani valamire 

 Képes tényekről, mutatószámokról beszélni és trendeket bemutatni 

 Megnyilvánulásai során figyelembe veszi a kulturális különbségeket, 

udvariassági szokásokat 

 Képes saját és mások teljesítményének értékelésére szóban és írásban 

 Ki tudja fejteni, miért van szüksége pályafutásának megszakítására 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-4 

 

C1.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Üzleti kapcsolatok építése, networking 

 Munkahelyi motiváció 

 A munka és a magánélet egyensúlya 

 Projektmenedzsment 

 Projektbeszámolók írásban és szóban 

 Értekezletek: szerepkörök, szabályok, napirendi pontok tervezése, 
jegyzőkönyvvezetés 

 Újítások, technikai technológiai innováció 

 Egy új ötlet, termék vagy szolgáltatás bemutatása 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Igeidők ismétlése 

 Kérdőszavak kötőszói funkcióban 

 Képesség kifejezése jelen, múlt és jövő időben 

 Vonatkozó névmási mellékmondatok 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Globális nagyvállalatok: pl. Wolters Kluwer 

 Technikai, technológiai innováció szerte a világban: a legújabb 
fejlesztések 

 Munkahelyi morál és termelékenység: Palmate Hellas  

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes munkahelyi motivációjáról beszélni 

 Társalgás során biztosítani tudja a társalgás menetét 

 Tud ötletekről, újításokról beszélni a megfelelő szakszókincs 

használatával 

 Köszönetet tud mondani másoknak és reagálni tud a 

köszönetnyilvánításra 

 Képes értekezleteket vezetni és aktív résztvevőként közreműködni  

 

C1.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 



35 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Ügyfélszolgálat (customer service, helpdesk) 

 Problémák kezelése, megnyugtatás, együttérzés kifejezése 

 Csapatmunka 

 Üzleti etika, etikus vállalkozások 

 Döntéshozatal 

 Kiszervezés (outsourcing)  

 Kitelepülés (relocation) 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Kérdéstípusok ismétlése: direct and indirect questions 

 Jövő idők ismétlése 

 Mennyiségek kifejezése; megszámolható, nem megszámolható főnevek – 
mennyiségi egységek 

 Ismétlés: Passive 

 Gerund and infinitive 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Civil szervezetek (NGO) Pl. Greenpeace, Amnesty International, BRAC, 
WWF 

 Slow Food movements, pl. Hummingbird Teas 

 Slow Food vs. Fast Food (Mc Donald’s, Burger King) – előnyök 
/hátrányok 

 Globalizáció, globális nagyvállalatok 

 Etikus vállalkozások: Fair Trade, ökoturizmus, felelős turizmus 
(responsible travel), tudatos vásárlás 

 Törvények és szabályozások ezzel kapcsolatban hazai és nemzetközi 
szinten 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes együttérzését kifejezni, megnyugtatni az ügyfeleket telefonon 

 Tud beszélni az etikus vállalkozásokról és képes kihangsúlyozni annak 

előnyeit 

 Aktívan részt tud venni egy döntéshozatali meetingen 

 Képes tények szakszerű közlésére  

 Tud a cégét és más témaköröket érintő törvényi szabályozásról beszélni   

 

C1.3. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Munkahelyváltás (relocation, repatriation) 

 Álláspályázatok 

 Átképzés, élethosszig tartó tanulás (LLL) 

 Új vállalkozás létrehozása 

 Vállalkozási formák 

 Startup cégek 

 KKV 

 Kommunikáció 

 Telefonkonferencia, videokonferencia 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Feltételes mód ismétlése, Mixed Conditionals, különféle segédigék 

használata,  

 Bárcsak kifejezése (I wish/ I only)  

 Különféle igeidők feltételes móddal (Continuos) 

 If it weren’t for, But for szerkezetek 

 Módbeli segédigék ismétlése (Obligation and prohibition)  

 Ismétlés: Future Continuous, Future Perfect 

 Valószínűség kifejezése 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Vállalkozási formák Magyarországon és az angolszász nyelvterületen 

 Vállalkozások története, pl. Waberer’s, Háda, The Body shop, Starbucks 

 A gazdaság körforgása 
 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes állások megpályázására; részt tud venni telefonos interjúkon is  

 Be tud kapcsolódni telefon- és videokonferenciákba és így is tud 

tárgyalásokat folytatni 

 Fel tudja vázolni pontokba szedve, strukturáltan egy-egy szituáció vagy 

probléma megoldását kiemelve az előnyöket és hátrányokat 

 Tud jövőbeli célokról, alternatívákról beszélni 

 Képes diplomatikusan nemet mondani valamire 

 

C1.4. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Tények és mutatószámok prezentálása 

 Technikai újítások, forradalmi technikák, amelyek megváltoztatták a 
világot 

 Online kereskedelem 

 Az internet 

 Kulturális különbségek 

 Kulturális tudatosság 

 Teljesítmény, teljesítmény értékelése 

 Karrier 

 Pályafutás megszakítása (career break) 

 Önkéntesség 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Függő beszéd 

 Narrative tenses (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) 

 Módbeli segédigék perfect alakja (Perfect modals) 

 Feltételes mód ismétlés 

 Gerund és Infinitive 

 Bare infinitive 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Technikai újítások, amelyek megváltoztatták a világot, vagy kiszorítottak 
egy korábbi megoldást (killer technologies), pl. gőzgép-robbanómotor, 
írógép-számítógép, internet 

 Kulturális különbségek: protokoll az üzleti életben (eves, ivás, 
vendéglátás, ajándékok 

 SPARK program (digitális transzformáció vállalatoknak) 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes tényekről, mutatószámokról beszélni és trendeket bemutatni 

 Megnyilvánulásai során figyelembe veszi a kulturális különbségeket, 

udvariassági szokásokat 

 Képes saját és mások teljesítményének értékelésére szóban és írásban 

 Ki tudja fejteni, miért van szüksége pályafutásának megszakítására 
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KER C2 szint minimális 
kontaktóraszám 

40 maximális 
kontaktóraszám 

80  

 teljes óraszám 
minimum  

 

85 teljes óraszám 
maximum 

163 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges. 
Amennyiben a képzésre jelentkező a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő, 
azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan 
kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy C1 szintű akkreditált, 
komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett 
képzettségi ill. nyelvvizsga szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat. A 
képzésre jelentkező szintén csatlakozhat a tananyagegységhez, amennyiben a 
képző intézmény előzetes tudásfelmérő tesztjét min. 60 %‐osra teljesíti. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, 
médián keresztül sugárzott szakmai műsorokat. 
 
Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú 

elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Nem okoz problémát számára egy bonyolultabb 
szakmai szöveg értelmezése.  
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Könnyedén részt tud venni bármilyen tárgyalásban 
szakmájára vonatkozólag, vitát folytat és kezdeményez; nagy biztonsággal 
alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat munkája 
során. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes logikusan szerkesztett előadást, 
prezentációt megtartani, ahol a lényeges pontokat kiragadja és megfelelő nyelvi 
eszközökkel és szakmai kifejezőeszközökkel kifejti azokat. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Össze tud foglalni szakmai anyagokat, tud kritikai 
elemzést írni. Képes szakmai cikkek megfogalmazására. 
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A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Arculatépítés, image 

 Küldetésnyilatkozat (Mission statement)  

 Marketing kommunikáció 

 Marketing mix, 4P illetve 7P 

 Életutak és a képzettség, szakképzettség összefüggései 

 Bechmarking 

 Kockázat, kockázatvállalás 

 Válságmenedzsment, kríziskommunikáció 

 A csapatmunkában rejlő előnyök és hátrányok 

 A gazdaság és a szakképzés összefüggései; munkaerőhiány 

 Mi teszi elégedetté az alkalmazottakat? 

 Munkahelyi elismerés 

 Telefonkonferencia – különböző akcentusok megértése 

 A rögtönzött prezentáció nyelvi elemei 

 Erőforrások, az erőforrások kiaknázása és a vállalat terjeszkedésének 
összefüggései 

 Befektetés, hitel, leasing 

 Zöld projektek, környezettudatosság, fenntartható fejlődés, klímaváltozás, 
alternatív energiaforrások 

 Vezetői stílusok 

 Alapvető értékek, (core values) értékteremtés különböző vállalatok 
példáján keresztül (pl. Tata, Starbucks, Microsoft, Ikea) 

 A meggyőzés nyelvi eszközei  

 Cégek összeolvadása (merger), cégcsoportok 

 

A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Igeidők ismétlése (Present, Past and Future Tenses) 

 Névmások használata visszautalásra és nyomatékosításra 

 Phrasal verbs 

 Igeidők további ismétlése (Perfect Tenses) 

 Névmások használata (text referring words) 

 Szóképzés (Suffixes, Prefixes) 

 Inverzió 

 Diskurzusjelölők (Dicourse markers) 

 Kötőszavak ismétlése (connecting and linking: time, condition, cause, 
reason, purpose, concession and contrast) 

 Összetett főnevek 
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A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Iskolarendszerek, képzés és szakképzés Magyarországon és más 
országokban 

 Hungarikumok, más országok nemzeti specialitásai 

 PEST analízis 

 Nagy márkák- image, mission statement, logo 

 Az alkalmazottak elégedettségének növelése, juttatások, szolgáltatások 
különböző világcégek példáján keresztül pl. Google 

 A szakképzés rendszere Magyarországon és külföldön: iskolatípusok 
sajátos szakképzési formák pl. Audi Akadémia 

 Szénsemleges (carbon neutral) megoldások (TCNC, Sky) 

 Cégcsoportok pl. Hutchinson Whampoa Limited  - A. S Watson Group 
(Health and Beauty Retailer)   -Marionnaud Perfumeries 

 Világcégek, világmárkák 

 
 

A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Képes küldetésnyilatkozatot megfogalmazni  

 Részletesen tud beszélni munkahelye arculattervezéséről, marketing 

mixéről és imagéről  

 Nincsenek nyelvi nehézségei, ha válsághelyzetben kell kommunikálnia  

 Képes döntéshozatal során különböző lehetőségek mérlegelésére, ki tudja 

fejteni személyes nézeteit 

 Meg tudja fogalmazni mi szükséges a munkahelyi elégedettséghez 

 Tud rögtönzött prezentációt tartani  

 Képes olyan stratégiákat alkalmazni, melyek hozzásegítik 

beszélgetőpartnerei meggyőzéséhez 

 Mondanivalóját logikusan összefüggően a megfelelő kötőszavak 

felhasználásával tudja megfogalmazni 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-3 

 

C2.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 13 

Maximum 
kontaktóraszám 

26 

Teljes óraszám minimum 28 

Teljes óraszám maximum 54 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Arculatépítés, image 

 Küldetésnyilatkozat (Mission statement)  

 Marketing kommunikáció 

 Marketing mix, 4P illetve 7P 

 Életutak és a képzettség, szakképzettség összefüggései 

 Bechmarking 

 Kockázat, kockázatvállalás 

 Válságmenedzsment, kríziskommunikáció 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Igeidők ismétlése (Present, Past and Future Tenses) 

 Névmások használata visszautalásra és nyomatékosításra 

 Phrasal verbs 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Iskolarendszerek, képzés és szakképzés Magyarországon és más 
országokban 

 Hungarikumok, más országok nemzeti specialitásai 

 PEST analízis 

 Nagy márkák- image, mission statement, logo 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes küldetésnyilatkozatot megfogalmazni  

 Részletesen tud beszélni munkahelye arculattervezéséről, marketing 

mixéről és imagéről  

 Nincsenek nyelvi nehézségei, ha válsághelyzetben kell kommunikálnia  

 

 

C2.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 13 

Maximum 
kontaktóraszám 

26 

Teljes óraszám minimum 28 

Teljes óraszám maximum 54 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 A csapatmunkában rejlő előnyök és hátrányok 

 A gazdaság és a szakképzés összefüggései; munkaerőhiány 

 Mi teszi elégedetté az alkalmazottakat? 

 Munkahelyi elismerés 

 Telefonkonferencia – különböző akcentusok megértése 

 A rögtönzött prezentáció nyelvi elemei 
 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Igeidők további ismétlése (Perfect Tenses) 

 Névmások használata (text referring words) 

 Szóképzés (Suffixes, Prefixes) 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Az alkalmazottak elégedettségének növelése, juttatások, szolgáltatások 
különböző világcégek példáján keresztül pl. Google 

 A szakképzés rendszere Magyarországon és külföldön: iskolatípusok 
sajátos szakképzési formák pl. Audi Akadémia 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes döntéshozatal során különböző lehetőségek mérlegelésére, ki 

tudja fejteni személyes nézeteit 

 Meg tudja fogalmazni mi szükséges a munkahelyi elégedettséghez 

 Tud rögtönzött prezentációt tartani  

 

 

C2.3. modul  

Minimum kontaktóraszám 14 

Maximum 
kontaktóraszám 

28 

Teljes óraszám minimum 30 

Teljes óraszám maximum 58 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Erőforrások, az erőforrások kiaknázása és a vállalat terjeszkedésének 
összefüggései 

 Befektetés, hitel, leasing 

 Zöld projektek, környezettudatosság, fenntartható fejlődés, klímaváltozás, 
alternatív energiaforrások 

 Vezetői stílusok 

 Alapvető értékek, (core values) értékteremtés különböző vállalatok 
példáján keresztül (pl. Tata, Starbucks, Microsoft, Ikea) 

 A meggyőzés nyelvi eszközei  

 Cégek összeolvadása (merger), cégcsoportok 

 
Nyelvtani ismeretek 

 Inverzió 

 Diskurzusjelölők (Dicourse markers) 

 Kötőszavak ismétlése (connecting and linking: time, condition, cause, 
reason, purpose, concession and contrast) 

 Összetett főnevek 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Szénsemleges (carbon neutral) megoldások (TCNC, Sky) 

 Cégcsoportok pl. Hutchinson Whampoa Limited  - A. S Watson Group 
(Health and Beauty Retailer)   -Marionnaud Perfumeries 

 Világcégek, világmárkák 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes olyan stratégiákat alkalmazni, melyek hozzásegítik 

beszélgetőpartnerei meggyőzéséhez 

 Mondanivalóját logikusan összefüggően a megfelelő kötőszavak 

felhasználásával tudja megfogalmazni 

 

 
 


