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JAVASLAT 

nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez 

 
 

Javaslatot benyújtó neve  Nyelvtanoda Kft.  

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése Orosz nyelv, vendéglátó szaknyelvi anyaggal bővített 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajtája Kombinált nyelvi képzés (vendéglátó) 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés formája Csoportos/egyéni képzés  

Minimális óraszám  
1035 csoportos képzés + 3x30 opcionális 

690 egyéni képzés + 3x30 opcionális 

Maximális óraszám 
1380 csoportos képzés + 3x30 opcionális 

940 egyéni képzés + 3x30 opcionális 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

Az Fktv. alapján szervezett támogatott képzések esetén a 

tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul 

vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben 

megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való 

részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése 

(„megfelelt” minősítés; legalább 60 %). 

Az Fktv. alapján szervezett nem támogatott képzések esetén a 

tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzést záró vizsga 

sikeres teljesítése („megfelelt” minősítés; legalább 60 %). 

Igazolás kiadásának feltétele 

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való 

részvételről igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának 

mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának húsz 

százalékát, és nem teljesítette a képzési programban 

meghatározott képzést záró vizsga követelményeit. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

KER A1  KER A1 / 1-2 

KER A2  KER A2 / 1-2 

KER B1  KER B1 / 1-3 + KER B1 OP  



2 

KER B2  KER B2 / 1-6 + KER B2 OP 

KER C1  KER C1 / 1-6 + KER C1 OP 

KER C2  KER C2 / 1-4 
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 KER szintek szerint  

 

KER A1 szint minimális óraszám 90 csoportos 

60 egyéni 

 

maximális óraszám 120 

csoportos  

90 egyéni 

 

A szinten a 

képzés 

megkezdéséhez 

szükséges 

bemeneti 

kompetenciák 

A képzés első tananyag egységébe (A1.1.) teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így nyelvi 

előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon. A 

további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben előforduló 

nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az 

előzetes tudásszint felmérésen elért eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel.  

A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem 

régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási 

szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. A 

tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni, 

amennyiben az adott képzési rész ismerete igazolható. 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, 

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

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 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 lakóhelyét és ismerőseit. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni munkahelyét és 

kollégáit.  

 

Írás: Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai 

bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét, illetve tud segíteni egy másik személynek ebben. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Tud e-mailben rövid és egyszerű (például megrendelés) üzenetet írni. 

Valamint tud feljegyzést írni (rendelés vendéglátóhelyen). 
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A KER A1 szint tartalmi 

követelményei 

 

Nyelvtani ismeretek 

  olvasás: hangok és betűk megkülönböztetése, alapvető fonetikai szabályok 

ismerete, 

 a személyes névmás alanyi és tárgyesete,  

 főnevek neme, azok felismerésének és meghatározásának módjai, 

 birtokos névmások, kérdéseik, többes számuk, egyeztetésük a főnévvel, 

 a főnevek többes száma, 

 melléknevek ismerete, egyeztetésük a főnévvel nemben és számban, 

 igeragozás, 

 egyszerű válaszok a "Hol?" kérdésre, 

 egyszerű kötőszavak, 

 a főnevek és melléknevek elöljárós esete, 

 tárgyeset: élő és élettelen főnevek és hozzájuk kapcsolódó bővítmények: 

birtokos névmás, melléknév, 

 a létige múlt ideje, 

 a любить és хотеть igék használata, 

 igék és a főnévi igenevek használata, 

 a всё névmás használata alany és tárgyesetben, 

 számnevek: один и два egyeztetése a főnévvel alany és tárgyesetben, 

 határozószók (időhatározók, helyhatározók, melléknévből képzett 

határozók) 

 a mozgást jelentő igék közül az egy irányú, gyalogos közlekedést kifejező 

идти, 

 válaszok a "Hová?" kérdésre (в vagy на elöljáró tárgyesettel) 

 igeragozás: -ова-/-ева- képzővel, 

 mutatónévmások használata, 

 a létige használata 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 
 család, társas kapcsolatok, családnevek, 

 információk a családról, családtagokról: kit hogy hívnak, 

 foglalkozásnevek, 

 a körülöttünk lévő dolgok (használati tárgyak, taneszközök az órán, stb.) 

 a város, utcák, helyek a városban, 

 országok, városok, nemzetiségek, nyelvek ismerete (orosz, magyar, angol, német, 

francia, stb.) 

 a hét napjai, 

 mindennapi élet, 

 napirend, 

 szabadidős tevékenységek: zene, televíziós programok, olvasás, 

 az orosz ábécé, 

 nyelvórán használt gyakori instrukciók,  

 tőszámnevek (1-1000) 

 gyakran használt melléknevek,  

 kérdőszók,  

 egyszerű közlések magunkról, foglalkozásokról, a városról, 

 hétköznapi cselekvések, 

 gyakori igék, 

 időhatározós kifejezések, 

 idő kifejezése: "Hány óra van?; Hány órakor?", 

 információ az emberekről: ki milyen nyelven beszél, 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 információk a munkatársakról: kit, hogy hívnak, 

 a körülöttünk lévő dolgok (munkahelyen előforduló tárgyak) 

 ételek, italok, 

 étkezések: reggeli, ebéd, vacsora (szendvicsek, müzli, néhány főétel), 

 egyszerű közlések személyekről (munkatársak, vendégek) 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 
 találkozás, bemutatkozás és egymás bemutatása,  

 levéletikett, címzés, oroszországi címek, 

 rövid képeslap írása, 

 érdeklődési kör kifejezése, 

 időzónák és időeltolódás, 

 a cirill ábécé kialakulása, 

 orosz nevek ismerete: családnév, apai név, keresztnév, 

 az orosz világ hírességei (pl.: Puskin, Dosztojevszkij, Csajkovszkij, stb.) 

 Oroszország földrajza (főbb pontok ismerete) 

 tipikus hétköznapi tevékenységek Oroszországban,  

 orosz hírességek egy-egy napja, 

 Oroszország egy-két nevezetességének bemutatása (Szentpéterváron és 

Moszkvában) 

 néhány érdekesség az orosz írás kialakulásáról 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 megszólítások, tegeződés-magázódás alkalmazása különböző helyzetekben, 

 udvarias kérések,  

 információ kérése és adása,  

 üdvözlési formák a célnyelvi országokban, 

 egyszerű nyomtatványok kitöltése, 

 általános udvariassági fordulatok,  

 étel és ital vásárlása büfében, boltban, gyorsétteremben, 

 orosz étkezési szokások  
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 45 egyéni 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 olvasás: hangok és betűk megkülönböztetése, alapvető fonetikai szabályok ismerete, 

 a személyes névmás alanyi és tárgyesete,  

 főnevek neme, azok felismerésének és meghatározásának módjai, 

 birtokos névmások, kérdéseik, többes számuk, egyeztetésük a főnévvel, 

 a főnevek többes száma, 

 melléknevek ismerete, egyeztetésük a főnévvel nemben és számban, 

 igeragozás, 

 egyszerű válaszok a "Hol?" kérdésre, 

 egyszerű kötőszavak, 

 a főnevek és melléknevek elöljárós esete, 

 

Témakörök és szókincs: 

 az orosz ábécé,  

 foglalkozásnevek, 

 a körülöttünk lévő dolgok (használati tárgyak, taneszközök az órán, munkahelyen 

előforduló tárgyak, stb.) 

 országok, városok, nemzetiségek, nyelvek ismerete, 

 család, társas kapcsolatok, családnevek, 

 egyszerű közlések a családról, magunkról, foglalkozásokról, a városról, 

 a város: utcák, helyek a városban, 

 számok 1-1000-ig, 

 gyakran használt melléknevek,  

 kérdőszók,  

 nyelvórán használt gyakori instrukciók 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 információk a munkatársakról: kit, hogy hívnak, 

 a körülöttünk lévő dolgok (munkahelyen előforduló tárgyak) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 megszólítások, tegeződés-magázódás alkalmazása különböző helyzetekben, 

 találkozás, bemutatkozás és egymás bemutatása,  

 udvarias kérések,  

 információ kérése és adása,   

 levéletikett, címzés, oroszországi címek, 

 rövid képeslap írása, 

 egyszerű nyomtatványok kitöltése, 

 üdvözlési formák a célnyelvi országban, 

 orosz nevek ismerete: családnév, apai név, keresztnév, 

 a cirill ábécé kialakulása, 

 az orosz világ hírességei, 

 Oroszország földrajza (főbb pontok ismerete) 

 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 megszólítások, tegeződés-magázódás alkalmazása különböző helyzetekben, 

 udvarias kérések,  

 információ kérése és adása,  

 üdvözlési formák a célnyelvi országokban, 

 

 

 

 



8 

 

A1.2. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 45 egyéni 
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Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 az élettelen dolgokat jelentő főnevek tárgy esete, és a hozzájuk kapcsolódó 

melléknevek és birtokos névmások ragozása, 

 a létige múlt ideje, 

 a határozók és a gyakoriságot kifejező határozószók, 

 a любить és хотеть igék használata, 

 igék és a főnévi igenevek használata, 

 a всё névmás használata alany és tárgyesetben, 

 számnevek: один и два egyeztetése a főnévvel alany és tárgyesetben, 

 határozószók (időhatározók, helyhatározók, melléknévből képzett határozók) 

 igeragozás: есть, пить, 

 a mozgást jelentő igék közül az egy irányú, gyalogos közlekedést kifejező идти, 

 válaszok a "Hová?" kérdésre (в vagy на elöljáró tárgyesettel) 

 élőlényt jelentő főnevek tárgyesete, hozzájuk kapcsolódó melléknevek és birtokos 

névmások ragozása, 

 igeragozás: -ова-/-ева- képzővel, 

 mutatónévmások használata, ragozásukkal, 

 a létige használata 

 

Témakörök és szókincs: 

 a hét napjai, 

 hétköznapi cselekvések, 

 szabadidős tevékenységek: zene, televíziós programok, olvasás 

 ételek, italok, 

 mindennapi élet,  

 gyakori igék, 

 napirend, 

 étkezések: reggeli, ebéd, vacsora (szendvicsek, müzli, néhány főétel) 

 információk a családról: kit hogy hívnak, 

 információk a munkatársakról: kit hogy hívnak, 

 szabadidős tevékenységek, 

 iskolai tantárgyak, 

 információ az emberekről: ki milyen nyelven beszél, 

 egyszerű közlések személyekről (munkatársak, vendégek) 

 rövid leírás az egyetemi életről, 

 időhatározós kifejezések, 

 idő kifejezése: "Hány óra van?; Hány órakor?" 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 ételek, italok, 

 étkezések: reggeli, ebéd, vacsora (szendvicsek, müzli, néhány főétel), 

 egyszerű közlések személyekről (munkatársak, vendégek) 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 étel és ital vásárlása büfében, boltban, gyorsétteremben, 

 udvarias kérések, 

 általános udvariassági fordulatok,  

 érdeklődési kör kifejezése, 

 baráti levél írása, 

 levélfeladás, 

 orosz étkezési szokások, 

 tipikus hétköznapi tevékenységek Oroszországban, 

 orosz hírességek egy-egy napja, 

 Oroszország egy-két nevezetességének bemutatása,  

 időzónák és időeltolódás, 

 néhány érdekesség az orosz írás kialakulásáról 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 egyszerű nyomtatványok kitöltése, 

 általános udvariassági fordulatok,  

 étel és ital vásárlása büfében, boltban, gyorsétteremben, 

orosz étkezési szokások 
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KER A2 szint minimális 

óraszám 

90 csoportos 

60 egyéni 

 

maximális 

óraszám 

120 csoportos 

90 egyéni 

 

A szinten a 

képzés 

megkezdéséhez 

szükséges 

bemeneti 

kompetenciák 

A2 

A bekapcsolódás feltétele az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és 

dokumentálása a jelentkezési lap értelmezése, kitöltése és aláírása által történik, amely megfelelően 

és teljeskörűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.  

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben 

előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző 

tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint 

felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik 

tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor 

is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 

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

szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, tanulás, család). Megérti az egyszerű és világos 

hirdetések és üzenetek lényegét. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Megérti a munkájához közvetlenül kapcsolódó (szűk környezet, 

vásárlások, stb.), 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, 

menetrend), és megérti a rövid, egyszerű leveleket. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Megérti a rövid, egyszerű munkahelyi információkat Megtalálja 

a várható/konkrét információt a munkájához kapcsolódó egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, 

prospektus, étlap/menü). 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Munkájával kapcsolatos rutinszerű helyzetekben egyszerűen és 

közvetlen módon cserél információt.  

 

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

személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni 

vendégekről, munkatársairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről, munkakörülményeiről. 

 

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

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Tud rövid, egyszerű munkahelyi jegyzetet, üzenetet írni. 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  a személyes névmások részes esetű alakja, ezekkel használatos néhány konstrukció (кому 

нравится что?) 

 néhány rövid alakú melléknév, 

 az igék múlt ideje,  

 a melléknevek és főnevek birtokos esete, használatuk birtokos szerkezetben, és az у кого 

что есть? szerkezetben, 

 друг друга és egyéb ragozott alakjai, 

 számnév + pénznem konstrukció általános szabályai, 

 eszközhatározós eset elöljáróval vagy anélkül, 

 igeragozás, 

 a függő beszéd egyszerűbb alakjai (Он сказал, что...) 

 mennyiség kifejezése a birtokos eset segítségével: határozott és határozatlan számnevek, 

 elöljárószók birtokos esettel: без, от, до, 

 hiány kifejezése birtokos esettel, 

 нужен/нужна/нужно/нужны + főnév használata, 

 нужно/надо + ige használata, 

 a főnevek, melléknevek, birtokos névmások és mutató névmások részes esete, használatuk, 

 "valakinél van valami" szerkezet, 

 sorszámnevek, 

 szerkezetek a sorszámnevekkel: dátum, 

 a "tudni" ige variánsai: знать, уметь, мочь, 

 elöljárós eset: "Kiről?, Miről?" kérdésekre adott válaszok, 

 időhatározók számnevekkel: év, nap, óra, perc; "Mennyi ideig?", 

 a melléknevek felsőfoka,  

 időhatározók a каждый szóval (minden nap, minden héten, minden évben, stb.) 

 mozgást jelentő igék: többszöri gyalogos cselekvést kfejező ходить ige, összevetése a 

korábban tanult идти igével, 

 határozatlan névmások a -то szócskával, 

 folyamatos és befejezett igepárok, ragozásuk, időben való alkalmazásuk, 

 okhatározói mellékmondatok (потому что) 

 a folyamatos igék jövő ideje, 

 részes eset használata a "Hová?" kérdésre válaszolva, 

 "-tól-ig" kifejezése 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ruhadarabok, divat, 

 nyaralás, vakáció: utazáshoz szükséges tárgyak, 

 ruhavásárlás, 

 szabadidős tevékenységek, 

 betegségek, az orvosnál, 

 emberek leírása,  

 külső tulajdonságok, 

 telefonálás, a mobiltelefon szerepe napjainkban, 

 hónapok, évszakok, 

 időjárás leírása, 

 születésnapok, fontos dátumok, 

 bútorok, lakás 

 idővel kapcsolatos kifejezések,  

 rendszeres tevékenységek életünkben, 

 tanulás-tanítás, 

 színház, mozi: jegyvásárlás, filmek, színdarabok rövid leírása 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 kinek mi tetszik? 

 ételek: rendelés az étteremben, 

 mi mennyibe kerül? 

 pénzváltás, 

 vegetarianizmus: véleménynyilvánítás, 

 egészséges életmód, 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 
 információkérés és adás,  

 tetszés és nem tetszés kifejezése,  

 születésnapi köszöntések, jókívánságok, 

 képeslap írása, 

 ígéretek kifejezése, 

 tünetek leírása betegségek esetén, 

 tipikus szabadidős tevékenységek, 

 Szentpétervár és az Ermitázs, 

 orosz elismert emberek: írók, költők, zeneszerzők, rendezők művei, 

 híres orosz nyelvű filmek és könyvek, 

 híres áruházak Oroszországban, 

 egy híres orosz költő megismerése: Anna Ahmatova, 

 a hónapok elnevezése régen és most az orosz nyelvben, naptár, 

 orosz ünnepek, 

 a színházi kultúra Oroszországban, 

 a mozi szerepe az oroszok életében: híres filmek, 

 a pravoszláv egyház, vallás, 

 tipikus orosz mesék 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 meghívás elfogadása és visszautasítása, 

 kérés kifejezése, 

 javaslattétel, 

 tradicionális orosz ételek,  
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 45 egyéni 
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Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a személyes névmások részes esetű alakja, ezekkel használatos néhány konstrukció 

(кому нравится что?) 

 néhány rövid alakú melléknév, 

 az igék múlt ideje,  

 a melléknevek és főnevek birtokos esete, használatuk birtokos szerkezetben, és az у 

кого что есть? szerkezetben, 

 "egymás" és ragozott alakjainak kifejezése, 

 számnév + pénznem konstrukció általános szabályai, 

 eszközhatározós eset elöljáróval vagy anélkül, 

 igeragozás, 

 a függő beszéd egyszerűbb formái, 

 mennyiség kifejezése a birtokos eset segítségével: határozott és határozatlan 

számnevek, 

 нужен/нужна/нужно/нужны + főnév használata, 

 нужно/надо + ige használata, 

 a főnevek, melléknevek, birtokos névmások és mutató névmások részes esete, 

használatuk, 

 "valakinél van valami" szerkezet 

 

Témakörök és szókincs: 

 ruhadarabok, divat, 

 ruhavásárlás, 

 nyaralás, vakáció: utazáshoz szükséges tárgyak, 

 emberek leírása,  

 külső tulajdonságok, 

 telefonálás, a mobiltelefon szerepe napjainkban, 

 kinek mi tetszik? 

 szabadidős tevékenységek, 

 ételek: rendelés az étteremben, 

 mi mennyibe kerül? 

 vegetarianizmus: véleménynyilvánítás 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 kinek mi tetszik? 

 ételek: rendelés az étteremben, 

 mi mennyibe kerül? 

 pénzváltás, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 meghívás elfogadása és visszautasítása, 

 információkérés és adás,  

 tetszés és nem tetszés kifejezése, 

 Szentpétervár és az Ermitázs, 

 orosz elismert emberek: írók, költők, zeneszerzők, rendezők művei, 

 híres orosz nyelvű filmek és könyvek, 

 tradicionális orosz ételek,    

 híres áruházak Oroszországban, 

 egy híres orosz költő megismerése: Anna Ahmatova 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 meghívás elfogadása és visszautasítása, 

 kérés kifejezése, 
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A2.2. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 45 egyéni 
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Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 elöljárók birtokos esettel: без, от, до, 

 hiány kifejezése birtokos esettel, 

 sorszámnevek, 

 szerkezetek a sorszámnevekkel: dátum, 

 a "tudni" ige variánsai: знать, уметь, мочь, 

 elöljárós eset: "Kiről?, Miről?" kérdésekre adott válaszok, 

 időhatározók számnevekkel: év, nap, óra, perc; "Mennyi ideig?", 

 a melléknevek felsőfoka,  

 időhatározók a каждый szóval (minden nap, minden héten, minden évben, stb.) 

 mozgást jelentő igék: többszöri gyalogos cselekvést kifejező ходить ige, összevetése 

a korábban tanult идти igével, 

 határozatlan névmások a -то szócskával, 

 folyamatos és befejezett igepárok, ragozásuk, időben való alkalmazásuk, 

 okhatározói mellékmondatok (потому что) 

 a folyamatos igék jövő ideje, 

 részes eset használata a "Hová?" kérdésre válaszolva, 

 "-tól-ig" kifejezése 

 

Témakörök és szókincs: 

 bútorok, lakás, 

 hónapok, évszakok, 

 időjárás leírása, 

 születésnapok, fontos dátumok, 

 tanulás-tanítás, 

 egészséges életmód, 

 betegségek, az orvosnál, 

 színház, mozi: jegyvásárlás, filmek, színdarabok rövid leírása, 

 idővel kapcsolatos kifejezések,  

 rendszeres tevékenységek életünkben 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 vegetarianizmus: véleménynyilvánítás, 

 egészséges életmód, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 születésnapi köszöntések, jókívánságok, 

 képeslap írása, 

 kérés kifejezése, 

 ígéretek kifejezése, 

 javaslattétel,  

 tünetek leírása betegségek esetén, 

 tipikus szabadidős tevékenységek, 

 a hónapok elnevezése régen és most az orosz nyelvben, naptár, 

 orosz ünnepek, 

 a színházi kultúra Oroszországban, 

 a mozi szerepe az oroszok életében: híres filmek, 

 a pravoszláv egyház, vallás, 

 tipikus orosz mesék 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 javaslattétel, 

 tradicionális orosz ételek,  
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KER B1 szint minimális 

óraszám 

135 csoportos 

90 egyéni 

 

maximális 

óraszám 

180 csoportos 

120 egyéni 

 

A szinten a 

képzés 

megkezdéséhez 

szükséges 

bemeneti 

kompetenciák 

B1 

A bekapcsolódás feltétele az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és 

dokumentálása a jelentkezési lap értelmezése, kitöltése és aláírása által történik, amely megfelelően 

és teljeskörűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.  

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben 

előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző 

tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint 

felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik 

tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor 

is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába 

abban az esetben is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag 

elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 

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

esik szó, mint 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Megérti a világos, mindennapi munkájával vagy szakmai 

témákkal kapcsolatos beszéd lényegét.  

 

Szövegértés – Olvasás: Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül 

kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. 

 

Beszéd – Társalgás: 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni munkájáról. Röviden tud 

beszélni céljairól. 

 

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

körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Tud egyszerű üzleti levelet írni, és bonyolultabb munkahelyi 

feljegyzéseket. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  hátravetett jelzők (pl.: рубашка синего цвета) 

 "kisebb-nagyobb, kevesebb-több" típusú összehasonlítások, 

 a тот mutatónévmás ragozása és használata, 

 vonatkozó névmások, 

 a vonatkozói mellékmondat, 

 mozgást jelentő igék közlekedési eszközzel (ехать-ездить) 

 ige + főnévi igenév típusú szerkezetek, 

 főnévragozás: -ь -re végződő nőnemű főnevek, 

 kérdések főnévi igenévvel, 

 a melléknév középfoka, 

 határozatlan névmások típusai, összehasonlításuk, használatuk, 

 többes szám első személyű felszólítás, 

 hasonlóság kifejezése, 

 a по- igekötő használata, 

 felszólító mód (egyes- és többes szám második személy), használatuk az ige 

szemléletétől függően, 

 себя visszaható névmás, 

 feltételes mód, 

 időhatározók elöljárókkal, 

 helyhatározók elöljárókkal, 

 célhatározói mellékmondatok: чтобы + infinitív igealak, 

 visszaható névmások fajtái, használatuk különböző helyzetekben, 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék, 

 időkonstrukciók: bármilyen válasz a "Mikor?" kérdésre, 

 visszaható igék, 

 okhatározói mellékmondat (поэтому) 

 számnevek: "fél, másfél, kettő és fél" 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  
 igei szerkezetek,  

 a fodrásznál: frizurák, hajhosszúság és szín, 

 ruhavásárlás a boltban: különböző igények kifejezése, 

 közlekedési eszközök, módok a városban és azon kívül, 

 tömegközlekedési eszközök, utazás tömegközlekedéssel, 

 irány kifejezése, 

 utazással kapcsolatos kifejezések, 

 családi állapotok, konfliktusok a családban, 

 a háztartás vezetése: női szerepek különböző kultúrákban és a modern világban, 

 házimunka, takarítás, 

 a háztartás és a hozzá tartozó dolgok, 

 az ember kinézete, 

 viselkedési formák, 

 személyiségjegyek, 

 foglalkozások, 

 képzés, képzettség, 

 nyelvtanulás, 

 ajándéktípusok, 

 lakhely (saját lakás, albérlet leírása) 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 általános vásárlás a boltban, vásárlási szokások, 

 termékek a különböző boltokban, bolttípusok, 

 utazási irodában, 

 külföldi utazás, 

 étkezés: étteremben, otthon, főzés 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 
 

 félelmek, aggodalmak megfogalmazása, 

 útbaigazítás az utcán és tömegközlekedési eszközön,  

 jövőbeli tervek megfogalmazása, 

 reagálás hírekre,  

 pályaválasztás, 

 munkakeresés, 

 személyleírás,  

 reagálás jó és rossz hírre,  

 telefonbeszélgetések, 

 orosz közlekedési szokások: a moszkvai metró, 

 tipikus ajándékok orosz embereknek, 

 tipikus ajándékok Oroszországból,  

 az orosz oktatási rendszer, 

 a XXI. század családmodellje,  

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 bemutatkozás, 

 útbaigazítás 

 udvarias kérdések,  

 tanácsadás személyes problémák terén, 

 vízumigénylés, 

 adatlapok kitöltése, 

 találkozó, időpont pontosítása, megbeszélése (pl.: asztalfoglalás), 

 orosz vásárlási szokások, 

 tipikus orosz termékek a boltokban 

 Budapest és Moszkva látnivalói, 

 a budapesti és a moszkvai tömegközlekedés  
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-3 + KER B1 OP 

 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 hátravetett jelzők (pl.: рубашка синего цвета) 

 "kisebb-nagyobb, kevesebb-több" típusú összehasonlítások, 

 a тот mutatónévmás ragozása és használata, 

 vonatkozó névmások, 

 a vonatkozói mellékmondat, 

 mozgást jelentő igék közlekedési eszközzel (ехать-ездить) 

 ige + főnévi igenév típusú szerkezetek, 

 főnévragozás: -ь -re végződő nőnemű főnevek, 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék, 

 kérdések főnévi igenévvel, 

 a melléknév középfoka, 

 határozatlan névmások típusai, összehasonlításuk, használatuk, 

 többes szám első személyű felszólítás, 

 hasonlóság kifejezése 

 

Témakörök és szókincs: 

 a fodrásznál: frizurák, hajhosszúság és szín, 

 ruhavásárlás a boltban: különböző igények kifejezése, 

 általános vásárlás a boltban, szokások, 

 termékek a különböző boltokban, bolttípusok, 

 közlekedési eszközök, módok a városban és azon kívül, 

 a háztartás vezetése: női szerepek különböző kultúrákban és a modern világban, 

 házimunka, takarítás, 

 a háztartás és a hozzá tartozó dolgok, 

 igei szerkezetek 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 általános vásárlás a boltban, vásárlási szokások, 

 termékek a különböző boltokban, bolttípusok, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 bemutatkozás, 

 félelmek, aggodalmak megfogalmazása, 

 útbaigazítás az utcán és tömegközlekedési eszközön,  

 udvarias kérdések,  

 jövőbeli tervek megfogalmazása, 

 reagálás hírekre,  

 orosz vásárlási szokások, 

 orosz közlekedési szokások: a moszkvai metró, 

 tipikus orosz termékek a boltokban 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 bemutatkozás, 

 útbaigazítás 

 udvarias kérdések,  
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B1.2. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a по- igekötő használata, 

 felszólító mód (egyes- és többes szám második személy), használatuk az ige 

szemléletétől függően, 

 себя visszaható névmás, 

 feltételes mód, 

 időhatározók elöljárókkal, 

 helyhatározók elöljárókkal, 

 célhatározói mellékmondatok: чтобы + infinitív igealak, 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 az ember kinézete, 

 viselkedési formák, 

 foglalkozások, 

 képzés, képzettség, 

 utazással kapcsolatos kifejezések, 

 külföldi utazás, 

 utazási irodában, 

 ajándéktípusok 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 

 utazási irodában, 

 külföldi utazás, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 pályaválasztás, 

 munkakeresés, 

 az orosz oktatási rendszer, 

 vízumigénylés, 

 adatlapok kitöltése, 

 tipikus ajándékok orosz embereknek, 

 tipikus ajándékok Oroszországból 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 tanácsadás személyes problémák terén, 

 vízumigénylés, 

 adatlapok kitöltése, 

 találkozó, időpont pontosítása, megbeszélése (pl.: asztalfoglalás), 
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B1.3. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 visszaható névmások fajtái, használatuk különböző helyzetekben, 

 időkonstrukciók: bármilyen válasz a "Mikor?" kérdésre, 

 visszaható igék, 

 okhatározói mellékmondat (поэтому) 

 számnevek: "fél, másfél, kettő és fél", 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 személyiségjegyek,  

 családi állapotok, konfliktusok a családban, 

 tömegközlekedési eszközök, 

 utazás tömegközlekedéssel, 

 irány kifejezése, 

 nyelvtanulás, 

 étkezés: étteremben, otthon, főzés, 

 lakhely (saját lakás, albérlet bemutatása) 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 étkezés: étteremben, otthon, főzés 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 személyleírás,  

 reagálás jó és rossz hírre,  

 tanácsadás személyes problémák terén, 

 a XXI. század családmodellje, 

 telefonbeszélgetések, 

 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 találkozó, időpont pontosítása, megbeszélése (pl.: asztalfoglalás), 

 orosz vásárlási szokások, 

 tipikus orosz termékek a boltokban 

 Budapest és Moszkva látnivalói, 

a budapesti és a moszkvai tömegközlekedés 
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KER B1. OP. modul B1-es nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 30 csoportos / 30 egyéni 

Tartalmi 

követelmények 

A célcsoportnak megfelelő B1-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános/szakmai nyelvvizsga követelményeinek és feladattípusainak 

megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és ismeretbeli 

hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER B2 szint minimális 

óraszám 

270 csoportos 

180 egyéni 

maximális 

óraszám 

360 csoportos 

240 egyéni 

A szinten a 

képzés 

megkezdéséhez 

szükséges 

bemeneti 

kompetenciák 

B2 

A bekapcsolódás feltétele az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és 

dokumentálása a jelentkezési lap értelmezése, kitöltése és aláírása által történik, amely megfelelően 

és teljeskörűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.  

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben 

előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző 

tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint 

felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik 

tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor 

is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába 

abban az esetben is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag 

elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Megérti a munkájával kapcsolatos előadásokat, tudja követni a 

tárgyalásokon elhangzó lényegi információkat. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen 

kapcsolatteremtésre képes a munkahelyi szituációk során. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan : Részletesen tud beszélni munkahelyéről, munkahelyi 

tevékenységéről. Ki tudja fejteni a véleményét, tanácsot tud adni munkahelyi szituációkban. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Munkahelyi levelezés során rá tud világítani arra, hogy milyen 

jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek.  
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  összetett mondatok áttekintése a чтобы kötőszóval, 

 szóképzés: kicsinyítő képzők, 

 tulajdonságok összevetése (более/менее) 

 melléknévfokozás, 

 один из чего típusú konstrukciók, 

 szükségesség kifejezése (должен, stb.) 

 rövid alakú melléknevek, 

 időhatározós mellékmondatok,  

 időhatározók, 

 a számnevek ragozása, 

 tagadó névmások, 

 számnévragozás (200-900) 

 melléknévképzés fosztóképzővel, 

 keresztnevek, családnevek, apai nevek ragozása, 

 elöljárók (между, среди, вместо) 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék 

 kérdőmondatok különböző kérdőszavakkal, válaszokkal (információ megismétlése) 

 kérdőszavas mondatok az ige infinitív alakjával, 

 kérdőmondatok módosító szavakkal (разве, неужели) 

 számnevek használata birtokos esettel, kivételes esetek, 

 gyűjtőszámnevek hímnemű szavakkal és csak többesszámban használatos 

szavakkal,  

 -ся végű igék három csoportja: magunkra utaló cselekvések (одеваться); kettő vagy 

több emberre, vagy tárgyra vonatkozó cselekvések (встречаться); szenvedő 

szerkezetek, 

 -ся végű igék, amelyek a posztfix nélkül nem használatosak (смеяться) 

 mozgást jelentő igék párokban, vonzataik (lehetséges válaszok a Куда? kérdésre) 

 mozgást jelentő igék igekötőkkel, kérdésekkel, vonzatokkal, 

 jövő idő kifejezése folyamatos igével, 

 szóképzés (főnévből főnév képzése, нп: снег- снежинка, пепел- пепелница, итд.) 

 mennyiség kifejezése birtokos esettel, tárgyak csomagolása, mértékegységek, 

 felszólító mód, 

 öltözködéssel kapcsolatos igék: одевать-одеть, надевать-надеть, одеваться-одеться, 

раздевать-раздеть, итд., 

 névmások használata különböző esetekben: такой, тот, сам, самый, 

 a melléknevek és határozószavak középfoka összehasonlítás céljából, 

 folyamatos és befejezett igék képzése képzők és igekötők segítségével, 

 a melléknevek és határozószavak felsőfoka az -айш-/-ейш- képző segítségével, 

 cselekvő és szenvedő melléknévi igenevek, 

 a határozói igenév képzése, használata, 

 a не és ни módosítószavak, 

 cselekvő és szenvedő szerkezetek a nyelvben, 

 okok kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 határozatlan névmások (-то, -нибудь, кое-) 

 cél kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 egyenes és függőbeszéd, 

 személytelen mondatok, 

 feltételes mód összetett mondatokban, 

 megengedés kifejezése alárendelő összetett mondatokban (хотя, несмотря на то 

что) 

 központozás az orosz nyelvben és helyesírás, 

 fonetikai sajátosságok, gyakorlásuk  
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  portré: külső, belső tulajdonságok, 

 családi állapot, 

 rossz szokások, 

 időjárás, klíma, 

 háztartás, 

 házasság, 

 ünnepek, 

 mindennapi élet, szabadidős tevékenységek: biciklizés, stb., 

 szabadidő: színházjegyvásárlás, 

 turizmus, 

 a repülőtéren, repüléssel kapcsolatos kifejezések, 

 utazás, 

 utazás különböző eszközökkel (hajó, stb.) 

 ruhaneműk,  

 ajándékboltban, 

 reklám, 

 a postán, 

 építészet, 

 iskolázottság (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, stb.) 

 képzettségi szintek (középfokú képesítés, egyetemi/főiskolai végzettség) 

 nyelvtudás (nyelvek, nyelvtudás szintje, nyelvtanulás időtartama, stb.)  

 a városban való tájékozódással kapcsolatos kifejezések, 

 ruhavásárlással kapcsolatos kifejezések (megpróbálni, milyen ruhára van szükség, 

stb.) 

 érdeklődési kör (нп: я увлекаюсь...) 

 kifejezések, szókapcsolatok bemutatkozásnál, 

 értékeléssel kapcsolatos melléknevek (нп.: великолепный, прелестный, итд.) 

 viselkedéssel kapcsolatos melléknevek, kifejezések, 

 határozószavak jelentésbeli különbségei (очень, совершенно, достаточно, слишком, 

итд.) 

 melléknevek és határozók képzése, szóképzés, 

 művészettel, kultúrával kapcsolatos kifejezések, 

 telefonálással kapcsolatos szavak és kifejezések, 

 orvosi szavak, gyakran használatos mondatok, szókapcsolatok, 

 gyógyszerek és gyógyszertárban használatos kifejezések, 

 idiomatikus kifejezések mozgást jelentő igékkel (Время бежит., Ребёнок ведёт себя 

хорошо.) 

 nyelvtörők 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 főzés, ételek elkészítse, receptek, 

 terítékek az asztalon, 

 az ételek ízei, 

 vendégfogadás, 

 étkezéssel kapcsolatos kifejezések,  

 kávézóban, étteremben, 

 konyhai eszközök, 

 egészséges táplálkozás,  

 életmód: fitnesz, fogyás, 

 a boltok fajtái, részlegek a boltban, 

 vásárlással kapcsolatos kifejezések,  
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 
 önéletrajz, 

 a házimunka szerepe a családban: munkamegosztás, 

 vélemény formálása, 

 javaslat előterjesztése, elfogadása és elutasítása,  

 levéletikett, 

 a színházi kultúra, 

 történet elmesélése, 

 rövid történet írása, 

 szituációk telefonban: téves hívás, nem elérhető a keresett személy, stb. 

 tudományos stílusjegyek a nyelvhasználatban, 

 köszöntő táviratok, képeslapok és levelek formulája, 

 prezentáció,  

 beszámoló készítése az orosz nyelvről, 

 versek, nyelvi játékok, 

 vélemény kifejezése embertársainkról, 

 véleménynyilvánítás művészeti alkotásokról, 

 beszélgetés az orvossal, 

 udvarias segítségkérés a boltokban (élelmiszer, ruha, stb.) 

 udvarias vásárlás és érdeklődés a színházban, moziban, múzeumban, 

 orosz nevek, becézéseik, becézett nevek képzése, 

 orosz városok látnivalói, történelmi érdekességek, 

 Szentpétervár híres boltjai, 

 orosz szuvenírek, 

 egy orosz író elbeszélése, 

 orosz filmek a nemzetközi vásznakon, 

 orosz művészek, alkotásaik, 

 híres épületek Moszkvában és Szentpéterváron, 

 orosz telefonszolgáltatók, 

 orvosi szolgáltatások Oroszországban, 

 ünnepek Oroszországban 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 udvarias kérések,  

 turisztikai látványosságok különböző országokban, 

 engedélykérés; megadása és tiltás, 

 megnyugtatás, 

 egy váratlanul felmerülő probléma megoldása,  

 panasztétel írásban és szóban, 

 üzleti telefonhívás, 

 udvarias segítségkérés, tájékozódás a városban, ismeretlen helyen, 

 megszólítások az utcán, ismeretlen ember megszólítása tájékozódás céljából, 

 tegeződés-magázódás az orosz nyelvben, 

 a пожалуйста szó használata az orosz nyelvben, és udvarias kifejezések e szó nélkül, 

intonáció segítségével, 

 tradicionális orosz ételek receptjei, 

 a nemzeti konyha jellemzői, története, 

 orosz étkezési szokások, 

 az egészséges életmód szerepe a modern Oroszországban, mindennapi 

tevékenységek: sport, táplálkozás szerepe, 

 leértékelés és akciók a célnyelvi országban, 

 tradicionális ünnepi szokások az orosz kultúrában, 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-6+ KER B2 OP 

 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 összetett mondatok áttekintése a чтобы kötőszóval, 

 függő beszéd, 

 szóképzés: főnévből melléknév, kicsinyítő képzők, 

 tulajdonságok összevetése (более/менее) 

 melléknévfokozás, 

 один из чего típusú konstrukciók, 

 visszaható igék használata, 

 szükségesség kifejezése (должен, stb.) 

 rövid alakú melléknevek, 

 a számnevek ragozása, 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 turizmus, 

 főzés, ételek elkészítse, receptek, 

 terítékek az asztalon, 

 az ételek ízei, 

 vendégfogadás, 

 mindennapi élet, szabadidős tevékenységek: biciklizés, stb., 

 egészséges táplálkozás, 

 életmód: fitnesz, fogyás, 

 rossz szokások 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 főzés, ételek elkészítse, receptek, 

 terítékek az asztalon, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 udvarias kérések, 

 önéletrajz, 

 turisztikai látványosságok különböző országokban, 

 vélemény formálása, 

 javaslat előterjesztése, elfogadása és elutasítása,  

 mindennapi tevékenységek: sport, táplálkozás szerepe, 

 az egészséges életmód szerepe a modern Oroszországban, 

 tradicionális orosz ételek receptjei, 

 a nemzeti konyha jellemzői, 

 orosz étkezési szokások 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 udvarias kérések,  

 turisztikai látványosságok különböző országokban, 

 engedélykérés; megadása és tiltás, 
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B2.2. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 időhatározós mellékmondatok,  

 időhatározók, 

 tagadó névmások, 

 számnévragozás (200-900) 

 melléknévképzés fosztóképzővel, 

 keresztnevek, családnevek, apai nevek ragozása, 

 gyűjtőszámnevek, 

 elöljárók (между, среди, вместо) 

 igeragozás: folyamatos és befejezett igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 időjárás, klíma, 

 háztartás, 

 háztartási eszközök, 

 házasság, 

 ünnepek, 

 utazás, 

 a repülőtéren, repüléssel kapcsolatos kifejezések, 

 szabadidő: színházjegyvásárlás, 

 melléknevek és határozók képzése, szóképzés 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 

 az ételek ízei, 

 vendégfogadás, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 udvarias kérések,  

 ajándékok vásárlása, 

 leértékelés és akciók a célnyelvi országban, 

 a házimunka szerepe a családban: munkamegosztás, 

 engedélykérés, megadása és tiltás, 

 megnyugtatás, 

 levéletikett, 

 egy váratlanul felmerülő probléma megoldása, 

 a színházi kultúra, 

 tradicionális ünnepi szokások az orosz kultúrában  

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 megnyugtatás, 

 egy váratlanul felmerülő probléma megoldása,  

 panasztétel írásban és szóban, 
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B2.3. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  
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Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 kérdőmondatok különböző kérdőszavakkal, válaszokkal (információ megismétlése), 

 kérdőszavas mondatok az ige infinitív alakjával, 

 kérdőmondatok módosító szavakkal (разве, неужели) 

 számnevek használata birtokos esettel, kivételes esetek, 

 gyűjtőszámnevek hímnemű szavakkal és csak többes számban használatos 

szavakkal,  

 -ся végű igék három csoportja: magunkra utaló cselekvések (одеваться); kettő vagy 

több emberre, vagy tárgyra vonatkozó cselekvések (встречаться); szenvedő 

szerkezetek, 

 -ся végű igék, amelyek a posztfix nélkül nem használatosak (смеяться) 

 mozgást jelentő igék párokban, vonzataik (lehetséges válaszok a Куда? kérdésre) 

 mozgást jelentő igék igekötőkkel, kérdésekkel, vonzatokkal, 

 jövő idő kifejezése folyamatos igével, 

 szóképzés (főnévből főnév képzése, нп: снег- снежинка, пепел- пепелница, итд.) 

 mennyiség kifejezése birtokos esettel, tárgyak csomagolása, mértékegységek, 

 felszólító mód, 

 idiomatikus kifejezések mozgást jelentő igékkel (Время бежит., Ребёнок ведёт себя 

хорошо.) 

 

Témakörök és szókincs: 

 családi állapot, 

 utazás különböző eszközökkel, 

 a városban való tájékozódással kapcsolatos kifejezések, 

 iskolázottság (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, stb.) 

 képzettségi szintek (középfokú képesítés, egyetemi/főiskolai végzettség)  

 nyelvtudás (nyelvek, nyelvtudás szintje, nyelvtanulás időtartama, stb.) 

 kifejezések, szókapcsolatok bemutatkozásnál, 

 érdeklődési kör (нп: я увлекаюсь...) 

 kávézóban, étteremben, 

 konyhai eszközök, 

 a boltok fajtái, részlegek a boltban, 

 az ajándékboltban 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 étkezéssel kapcsolatos kifejezések,  

 kávézóban, étteremben, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 udvarias segítségkérés, tájékozódás a városban, ismeretlen helyen, 

 megszólítások az utcán, ismeretlen ember megszólítása tájékozódás céljából, 

 tegeződés-magázódás az orosz nyelvben, 

 a пожалуйста szó használata az orosz nyelvben, és udvarias kifejezések e szó nélkül, 

intonáció segítségével, 

 orosz nevek, becézéseik, becézett nevek képzése, 

 orosz városok látnivalói, történelmi érdekességek, 

 udvarias segítségkérés a boltokban (élelmiszer, ruha, stb.) 

 orosz szuvenírek, 

 Szentpétervár híres boltjai, 

 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 üzleti telefonhívás, 

 udvarias segítségkérés, tájékozódás a városban, ismeretlen helyen, 

 megszólítások az utcán, ismeretlen ember megszólítása tájékozódás céljából, 
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B2.4. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 öltözködéssel kapcsolatos igék: одевать-одеть, надевать-надеть, одеваться-одеться, 

раздевать-раздеть, итд. 

 névmások használata különböző esetekben: такой, тот, сам, самый, 

 a melléknevek és határozószavak középfoka összehasonlítás céljából, 

 folyamatos és befejezett igék képzése képzők és igekötők segítségével, 

 a melléknevek és határozószavak felsőfoka az -айш-/-ейш- képző segítségével, 

 cselekvő és szenvedő melléknévi igenevek, 

 a határozói igenév képzése, használata, 

 a не és ни módosítószavak 

 

Témakörök és szókincs: 

 ruhaneműk,  

 ruhavásárlással kapcsolatos kifejezések (megpróbálni, milyen ruhára van szükség, 

stb.) 

 művészettel, kultúrával kapcsolatos kifejezések, 

 építészet, 

 portré: külső, belső tulajdonságok, 

 vásárlással kapcsolatos kifejezések, 

 étkezéssel kapcsolatos kifejezések 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 konyhai eszközök, 

 egészséges táplálkozás,  

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.): 

 vélemény kifejezése embertársainkról, 

 udvarias vásárlás és érdeklődés a színházban, moziban, múzeumban, 

 véleménynyilvánítás művészeti alkotásokról, 

 egy orosz író elbeszélése, 

 az orosz konyha története, 

 néhány tradicionális orosz étel receptje, receptekben használatos felszólítások 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 tegeződés-magázódás az orosz nyelvben, 

 a пожалуйста szó használata az orosz nyelvben, és udvarias kifejezések e szó nélkül, 

intonáció segítségével, 

 tradicionális orosz ételek receptjei, 
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B2.5. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 cselekvő és szenvedő szerkezetek a nyelvben, 

 okok kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 cél kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 határozatlan névmások (-то, -нибудь, кое-) 

 egyenes és függőbeszéd 
 

Témakörök és szókincs: 

 értékeléssel kapcsolatos melléknevek (нп.: великолепный, прелестный, итд.) 

 viselkedéssel kapcsolatos melléknevek, kifejezések, 

 határozószavak jelentésbeli különbségei (очень, совершенно, достаточно, слишком, 

итд.) 

 telefonálással kapcsolatos szavak és kifejezések 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan:  

 életmód: fitnesz, fogyás, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 szituációk telefonban: téves hívás, nem elérhető a keresett személy, stb. 

 üzleti telefonhívás, 

 tudományos stílusjegyek a nyelvhasználatban, 

 orosz filmek a nemzetközi vásznakon, 

 orosz művészek, alkotásaik, 

 híres épületek Moszkvában és Szentpéterváron, 

 orosz telefonszolgáltatók 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 a nemzeti konyha jellemzői, története, 

 orosz étkezési szokások, 
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B2.6. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 személytelen mondatok, 

 feltételes mód összetett mondatokban, 

 megengedés kifejezése alárendelő összetett mondatokban (хотя, несмотря на то 

что) 

 központozás az orosz nyelvben,  

 helyesírás, 

 fonetikai sajátosságok, gyakorlásuk  

 

Témakörök és szókincs: 

 ünnepek,  

 reklám,  

 a postán,  

 nyelvtörők 

 orvosi szavak, gyakran használatos mondatok, szókapcsolatok, 

 gyógyszerek és gyógyszertárban használatos kifejezések 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 a boltok fajtái, részlegek a boltban, 

 vásárlással kapcsolatos kifejezések,  

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 beszélgetés az orvossal, 

 köszöntő táviratok, képeslapok és levelek formulája, 

 prezentáció,  

 beszámoló készítése az orosz nyelvről, 

 versek, nyelvi játékok, 

 ünnepek Oroszországban, 

 orvosi szolgáltatások Oroszországban 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 az egészséges életmód szerepe a modern Oroszországban, mindennapi 

tevékenységek: sport, táplálkozás szerepe, 

 leértékelés és akciók a célnyelvi országban, 

tradicionális ünnepi szokások az orosz kultúrában, 
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KER B2. OP. modul B2-es nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 30 csoportos / 30 egyéni 

Tartalmi 

követelmények 

 

A célcsoportnak megfelelő B2-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános/szakmai nyelvvizsga követelményeinek és feladattípusainak 

megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és ismeretbeli 

hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER C1 szint minimális 

óraszám 

270 csoportos 

180 egyéni 

 

maximális 

óraszám 

360 csoportos 

240 egyéni 

 

A szinten a 

képzés 

megkezdéséhez 

szükséges 

bemeneti 

kompetenciák 

C1 

A bekapcsolódás feltétele az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és 

dokumentálása a jelentkezési lap értelmezése, kitöltése és aláírása által történik, amely megfelelően 

és teljeskörűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.  

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben 

előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző 

tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint 

felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik 

tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor 

is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába 

abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag 

elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan : Megérti a szakmai előadásokat. 

 

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

bennük a különböző stílusjegyeket.  

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: A szakmai cikkeket és a hosszú vendéglátással kapcsolatos 

leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez.  

 

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

kifejezéseket. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz 

tudja kapcsolni. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző 

társadalmi és szakmai kapcsolatokban. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Leveleket, beszámolókat, prezentációkat a megfelelő stílusban, 

az üzleti életből merített kifejezőeszközökkel képes megfogalmazni.  
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  a folyamatos igék használata állandó cselekvés kifejezésére, 

 hosszú és rövid alakú melléknevek használata állítmányként a mondatokban, 

 szóképzés: főnévből melléknév, 

 számnevek használata mértékegységekkel, 

 mellékneves szerkezetek használata határozatlan számnevek után birtokos esettel, 

 birtoklást kifejező igék (иметь, владеть, итд.) 

 létezést kifejező igék (существовать, находиться, обитать, итд.) 

 térbeli elhelyezkedést jelentő igék (стоять, лежать, висеть, располагаться, 

помещаться, итд.) 

 hasonlóság, különbözőség kifejezése (отличаться, различаться, итд.) 

 rész-egész viszonyok kifejezése (делиться на ..., включать, состоять из ..., итд.) 

 szövegkohéziós eszközök, 

 szóképzés: igéből főnév, főnévből főnév, 

 szóösszevonás után nyert rövidítések, 

 évszámok, 

 objektum, tárgy meghatározására használatos lexika-grammatikai kifejezések (что 

является чем, что считается чем, что служит чем, итд.) 

 tulajdonnevek képzése, 

 a строить ige igekötőkkel, 

 elnevezések, megnevezések grammatikai konstrukciói, 

 a более, менее, свыше, около szavak használata (utánuk a szám és a főnév is birtokos 

esetben áll) 

 a почти, приблизительно szavak használata (a szám alany esetben, a főnév 

birtokosban) 

 melléknévi igenevek helyettesítése vonatkozói mellékmondatokkal, 

 panelek a nyelvben, 

 igei vonzatok összevetése (что находится к северу от Москвы, что лежит южнее 

Новгорода, что является показателем чего, что соответствует каким требованиям, 

итд.) 

 hátravetett jelzők áttekintése, 

 a létige igekötős alakjai, 

 összetett szavak képzése, amelyek első tagja számnév, 

 cselekvő és passzív szerkezetek összevetése (objektum megléte vagy hiánya) 

 visszaható igék a passzív szerkezetekben, 

 a -ся képző jelentésváltoztató szerepe, 

 konstrukciók a tárgyak, dolgok térbeli elhelyezkedésének kifejezésére, 

 mozgást jelentő igék igekötőkkel a térbeli helyváltoztatás kifejezésére, 

 képes kifejezések (олицетворять, символизировать, воплощать, итд.) 

 melléknévi igenevek, 

 szóképzés: -ость, -ие, -ота, -изм képzők, 

 a свойственно/характерно, что присуще кому, что типично для кого kifejezések 

helyes használata, 

 véleménykifejezés emberekről (относиться к кому-либо с чем?, симпатизировать 

кому?, уважать кого?, восхищаться кем?, итд.) 

 mondattani ismeretek, 

 a tematikus szókincs bővítése, 

 szövegösszekötő elemek, 

 a szövegszerkesztés: hivatalos és irodalmi stílus 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  térképhasználat, 

 földrajzi kifejezések, 

 tájegységek, 

 tájékozódás, 

 időjárás, 

 növény- és állatvilág, 

 történelmi kifejezések, 

 politika, történelem és fegyverkezés, 

 lakosság, összetétele az országokban és városokban, 

 emberek leírása (tetteik, jelentőségük, stb.) 

 szokások és hagyományok, 

 a beszélt nyelvben használt szavak kicsinyítő képzőkkel (пятиэтажка, маршрутка, 

итд.) 

 szókapcsolatok, 

 gyakran használt igék történetek mesélése során, 

 frazeologizmusok, jelentésükkel, és használatuk, 

 összehasonlítások, 

 irodalmi kifejezőeszközök: metaforák, megszemélyesítések, 

 a „lélek” szó jelentései, fontossága az orosz nyelvben, 

 autentikus szövegrészletek: elismert orosz emberek (filozófusok, írók, történészek) 

munkái, 

 szólások, mondások, 

 az orosz ember jellemzői: nemzeti karakter, valláshoz, politikához való viszonyulás, 

 jelentésbeli különbségek a вид, облик, лицо szavakban, 

 szemantikai szócsoport: имя, название, наименование, прозвище, псевдоним, 

 melléknevek és elöljárószók,  

 idővel kapcsolatos kifejezések, 

 szinonimák, 

 szólások, mondások 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 nevezetességek leírása, 

 reklám, meghívóval kapcsolatos kifejezések, 

 leírásokban, jellemzésekben gyakran használt szavak, kifejezések, 

 beszámolók,  

 utazás és turizmus,  

 hasonlóságok kifejezése, 

 szómagyarázat: ismeretlen szavak körülírása, 

 tanácsadás szavai, kifejezései, 

 melléknevek (képzésük két szóból, vagy képző segítségével) 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 

 
 egy újságcikk elolvasása, 

 publicisztikai stílus stílusjegyei, 

 személyes vélemény kifejtése, 

 személyes kérdések feltevése és megválaszolása, 

 Oroszország földrajzi sajátosságai, 

 egy orosz folyó megismerése,  

 Oroszország éghajlata, 

 a tundra lakói, 

 Európa és Ázsia találkozása, 

 Szibéria, mint Oroszország része, 

 a Bajkál, 

 Alaszka, 

 Moszkva története, 

 a moszkvai Kreml, 

 a Vörös tér, 

 híres orosz történelmi személyek, 

 fontos személyek az orosz történelemben,  

 Oroszország összevetése más országokkal, 

 történelem: orosz fővárosok, 

 híres városok története Moszkván és Péterváron kívül, 

 Hol lakik az orosz „Mikulás”? 

 kirándulás az „Arany gyűrű”-n,  

 idézetek orosz íróktól, költőktől, 

 állami jelképek (címer, zászló, himnusz) 

 autentikus szövegrészletek: elismert orosz emberek (filozófusok, írók, történészek) 

munkái, 

 az orosz ember jellemzői: nemzeti karakter, valláshoz, politikához való viszonyulás 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 egyetértés és egyet nem értés kifejezése választékosan, 

 érdeklődés városok, nevezetességek, épületek történetéről, eredetéről, 

 vélemény kifejezése (Это не совсем так, совершенно верно, действительно, итд.) 

 érvek és ellenérvek,  

 panasztétel,  

 utazási irodák/vendélátóhelyek reklámszövegei, 

 javaslattétel, 

 képleírás, 

 indoklás, 

 vélemény kifejtése, 

 régi orosz városok nevezetességei, utazás, 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-6 + KER C1 OP 

 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a folyamatos igék használata állandó cselekvés kifejezésére, 

 hosszú és rövid alakú melléknevek használata állítmányként a mondatokban, 

 határozatlan számnevek használata birtokos esettel, 

 szóképzés: főnévből melléknév, 

 számnevek használata mértékegységekkel, 

 birtoklást kifejező igék (иметь, владеть, итд.) 

 létezést kifejező igék (существовать, находиться, обитать, итд.) 

 térbeli elhelyezkedést jelentő igék (стоять, лежать, висеть, располагаться, 

помещаться, итд.) 

 hasonlóság, különbözőség kifejezése (отличаться, различаться, итд.) 

 rész-egész viszonyok kifejezése (делиться на ..., включать, состоять из ..., итд.) 

 szövegkohéziós eszközök, 

 szóképzés: igéből főnév 

 

Témakörök és szókincs: 

 térképhasználat, 

 földrajzi kifejezések, 

 tájegységek, 

 tájékozódás, 

 időjárás, 

 növény- és állatvilág, 

 történelmi kifejezések, 

 politika, történelem és fegyverkezés 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 nevezetességek leírása, 

 reklám, meghívóval kapcsolatos kifejezések, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 egyetértés és egyet nem értés kifejezése választékosan, 

 Oroszország földrajzi sajátosságai, 

 Szibéria, mint Oroszország része, 

 egy orosz folyó megismerése,  

 Oroszország éghajlata, 

 a tundra lakói, 

 Európa és Ázsia találkozása 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 egyetértés és egyet nem értés kifejezése választékosan, 

 érdeklődés városok, nevezetességek, épületek történetéről, eredetéről, 
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C1.2. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 szóösszevonás után nyert rövidítések, 

 évszámok, 

 objektum, tárgy meghatározására használatos lexika-grammatikai kifejezések (что 

является чем, что считается чем, что служит чем, итд.) 

 mellékneves szerkezetek használata határozatlan számnevek után, 

 tulajdonnevek képzése, 

 a строить ige igekötőkkel, 

 szóképzés: igéből főnév, főnévből főnév, 

 elnevezések, megnevezések grammatikai konstrukciói 

 

Témakörök és szókincs: 

 emberek leírása (tetteik, jelentőségük, stb.) 

 nevezetességek leírása, 

 idővel kapcsolatos kifejezések, 

 szemantikai szócsoport: имя, название, наименование, прозвище, псевдоним, 

 melléknevek és elöljárószók, 

 szinonimák, 

 lakosság, összetétele az országokban és városokban, 

 jelentésbeli különbségek a вид, облик, лицо szavakban 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 leírásokban, jellemzésekben gyakran használt szavak, kifejezések, 

 beszámolók,  

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.): 

 érdeklődés városok, nevezetességek, épületek történetéről, eredetéről, 

 a moszkvai Kreml, 

 a Vörös tér, 

 híres orosz történelmi személyek, 

 a Bajkál, 

 Alaszka, 

 Moszkva története 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 vélemény kifejezése (Это не совсем так, совершенно верно, действительно, итд.) 

 érvek és ellenérvek,  
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C1.3. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 többes szám birtokos eset, határozatlan számnevek után, 

 a более, менее, свыше, около szavak használata (utánuk a szám és a főnév is birtokos 

esetben áll) 

 a почти, приблизительно szavak használata (a szám alany esetben, a főnév 

birtokosban) 

 melléknévi igenevek helyettesítése vonatkozói mellékmondatokkal, 

 panelek a nyelvben, 

 igei vonzatok összevetése (что находится к северу от Москвы, что лежит южнее 

Новгорода, что является показателем чего, что соответствует каким требованиям, 

итд.) 

 hátravetett jelzők áttekintése, 

 a létige igekötős alakjai, 

 összetett szavak képzése, amelyek első tagja számnév 

 

Témakörök és szókincs: 

 beszámolók,  

 utazás és turizmus,  

 hasonlóságok kifejezése, 

 a beszélt nyelvben használt szavak kicsinyítő képzőkkel (пятиэтажка, маршрутка, 

итд.) 

 leírásokban, jellemzésekben gyakran használt szavak, kifejezések, 

 reklám, meghívóval kapcsolatos kifejezések, 

 gyakran használt igék történetek mesélése során 

 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan:  

 utazás és turizmus,  

 hasonlóságok kifejezése, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 érvek és ellenérvek,  

 panasztétel,  

 egy újságcikk elolvasása, 

 publicisztikai stílus stílusjegyei, 

 vélemény kifejezése (Это не совсем так, совершенно верно, действительно, итд.) 

 fontos személyek az orosz történelemben 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 panasztétel,  

 utazási irodák/vendélátóhelyek reklámszövegei, 
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C1.4. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 cselekvő és passzív szerkezetek összevetése (objektum megléte vagy hiánya), 

 visszaható igék a passzív szerkezetekben, 

 a -ся képző jelentésváltoztató szerepe, 

 konstrukciók a tárgyak, dolgok térbeli elhelyezkedésének kifejezésére 

 

Témakörök és szókincs: 

 szokások és hagyományok, 

 szómagyarázat: ismeretlen szavak körülírása, 

 szókapcsolatok, 

 összehasonlítások 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 hasonlóságok kifejezése, 

 szómagyarázat: ismeretlen szavak körülírása, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.): 

 személyes vélemény kifejtése, 

 személyes kérdések feltevése és megválaszolása, 

 utazási irodák reklámszövegei 

 Oroszország összevetése más országokkal, 

 történelem: orosz fővárosok, 

 híres városok története Moszkván és Péterváron kívül, 

 régi orosz városok nevezetességei, utazás 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 javaslattétel, 

 képleírás, 
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C1.5. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 mozgást jelentő igék igekötőkkel a térbeli helyváltoztatás kifejezésére, 

 vonatkozói mellékmondatok, 

 képes kifejezések (олицетворять, символизировать, воплощать, итд.) 

 melléknévi igenevek 

 

Témakörök és szókincs: 

 frazeologizmusok, jelentésükkel, és használatuk, 

 tanácsadás szavai, kifejezései, 

 olvasás,  

 irodalmi műfajok 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 tanácsadás szavai, kifejezései, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.): 

 javaslattétel, 

 képleírás, 

 Hol lakik az orosz „Mikulás”? 

 kirándulás az „Arany gyűrű”-n, 

 szólások, mondások, 

 autentikus szövegrészletek: elismert orosz emberek (filozófusok, írók, történészek) 

munkái 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 indoklás, 

 vélemény kifejtése, 
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C1.6. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 szóképzés: -ость, -ие, -ота, -изм képzők, 

 a свойственно/характерно, что присуще кому, что типично для кого kifejezések 

helyes használata, 

 véleménykifejezés emberekről (относиться к кому-либо с чем? симпатизировать 

кому?, уважать кого?, восхищаться кем?, итд.) 

 mondattani ismeretek, 

 a tematikus szókincs bővítése, 

 szövegösszekötő elemek, 

 a szövegszerkesztés: hivatalos és irodalmi stílus 

 

Témakörök és szókincs: 

 frazeologizmusok, 

 irodalmi kifejezőeszközök: metaforák, megszemélyesítések, 

 a „lélek” szó jelentései, fontossága az orosz nyelvben, 

 melléknevek (képzésük két szóból, vagy képző segítségével), 

 humorérzék: viccek, anekdoták 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 melléknevek (képzésük két szóból, vagy képző segítségével) 

 
 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 indoklás, 

 érvelés, 

 vélemény kifejtése, 

 idézetek orosz íróktól, költőktől, 

 állami jelképek (címer, zászló, himnusz) 

 az orosz ember jellemzői: nemzeti karakter, valláshoz, politikához való viszonyulás 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 egyetértés és egyet nem értés kifejezése választékosan, 

 régi orosz városok nevezetességei, utazás, 
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KER C1. OP. modul C1-es nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30 csoportos / 30 egyéni 

Maximum óraszám 30 csoportos / 30 egyéni 

Tartalmi 

követelmények 

 

A célcsoportnak megfelelő C1-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános/szakmai nyelvvizsga követelményeinek és feladattípusainak 

megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és ismeretbeli 

hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER C2 szint minimális 

óraszám 

180 csoportos 

120 egyéni 

maximális 

óraszám 

240 csoportos 

160 egyéni 

A szinten a 

képzés 

megkezdéséhez 

szükséges 

bemeneti 

kompetenciák 

C2 

A bekapcsolódás feltétele az alapvető írás-, olvasás-, és beszédkészség, amelynek mérése, és 

dokumentálása a jelentkezési lap értelmezése, kitöltése és aláírása által történik, amely megfelelően 

és teljeskörűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.  

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben 

előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző 

tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint 

felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik 

tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor 

is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába 

abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag 

elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Problémamentesen érti a szakmai előadásokat. 

 

Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen irodalmi művet. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, 

bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, 

 

Beszéd – Társalgás: 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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; 

nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. 

 

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. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Képes logikusan szerkesztett előadást, prezentációt megtartani, 

ahol a lényeges pontokat kiragadja és megfelelő nyelvi eszközökkel és szakmai kifejezőeszközökkel 

kifejti azokat.  

 

Írás: 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 irodalmi 

műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában 

illeszkedő szöveget írni. Össze tud foglalni szakmai műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  létezés kifejezése a legválasztékosabb eszközökkel, 

 a tárgyak és fogalmak megnevezése, megjelenése különböző grammatikai 

konstrukciók segítségével (что относится к чему? что/кто принадлежит к кому? 

что включает что/кого, итд.) 

 tárgy jellemzése (каков? характеризует, итд.) 

 összetett mondatok rendszerezése, 

 modális kifejezések személytelen mondatokban, 

 aktív és passzív konstrukciók áttekintése, 

 jelzői kapcsolatok kifejezésének rendszerezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 egyenes és függőbeszéd rendszerezése, 

 a cél kifejezési lehetőségeinek áttekintése egyszerű és összetett mondatokban, 

 ok-okozati viszony kifejezése egyszerű mondatokban (Предлоги: из-за, благодаря, в 

следствие, итд.) 

 oksági viszonyok összetett mondatokban (Союзы: потому что, так как, оттого что, 

благодаря тому что, в связи с тем что, итд.) 

 feltétel kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 szóképzés: igékből képzett főnevek vonzatokkal, 

 megengedő kapcsolatok egyszerű és összetett mondatokban, 

 összevetés kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 egybevető elöljáró- és kötőszavak, 

 időkapcsolatok kifejezésének rendszerezése, 

 teljes és részleges egyidejűség kifejezése összetett mondatokban, 

 utóidejűség kifejezése összetett mondatokban, 

 előidejűség kifejezése összetett mondatokban 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  a nagyvárosok, megapoliszok problémái,  

 migráció, emigráció, 

 társadalmi témák szókincse, 

 környezetvédelem, 

 demográfia, 

 globalizáció, 

 a globalizáció ellenzői, 

 a társadalom szociális hálója, 

 a túl- vagy alulképzettség problémája a modern társadalomban, 

 a tudomány és erkölcs problémája a modern világban, 

 az állampolgár szabadideje, mint a társadalomfejlődési mutatója, 

 az irodalmi nyelv stílusának megfelelő leggyakrabban használt igék, 

 hasonló szavak jelentésbeli különbségei - paronímiák (следствие, следование; 

образовательный, образованный; предоставлять/предоставить, 

предоставлять/представить; и др.) 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 biztonság és veszély a modern társadalmakban,  

 szociális egyenlőtlenség, 

 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra, 

 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok, 

 oktatás, 

 a kultúra helyzete a modern világban, 

 globális kommunikációs eszközök és a kultúra válsága, 

 szövegkohéziós eszközök rendszerezése. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 
 újságcikkírás,  

 szövegelemzés, 

 riport olvasása és készítése, 

 beszámolók,  

 hatékony prezentáció,  

 kételkedés, kétség kifejezése, 

 hivatalos levél, 

 az információk, tények, érvek egymásutániságának kifejezései, 

 elemzések,  

 elégedettség kifejezése a hallott szövegről/társalgásról, 

 hála kifejezése a beszélgetésben való részvételért, 

 Moszkva helye a világ nagyvárosai között, 

 emigráció Oroszországból, 

 a modern orosz tudomány problémái, 

 Oroszország demográfiai jellemzői, 

 a szegénység helyzete Oroszországban,  

 a középosztály helyzete Oroszországban, 

 az orosz oktatási rendszer, 

 tudomány: orosz felfedezők, találmányok, 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 érzelmi állapotok kifejezése (csodálkozás, összpontosítás, gond, lehangoltság, stb.) és 

ezekre való reagálás, 

 a beszélgetőpartner ösztönzése álláspontjának kifejtésére, 

 saját vélemény és teljes egyetértés kifejezése, 

 részleges egyetértés kifejezése, 

 nemegyetértés kifejezése, 

 bizonyosság kifejezése, 

 érvelések, 

 ajánlattétel,  

 állásinterjún előforduló lehetséges szituációk, kérdések, válaszokkal, 

 motivációs levél meghatározott álláshirdetésekre, 

 a megnyilatkozás kiegészítése, 

 áttérés egy más kérdésre a beszélgetés folyamán, 

 a befogadott információ pontosítása, 

 alternatívák keresése,  

 az orosz munkaerőpiac, 

 az oroszországi emberek kikapcsolódási lehetőségei 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-4 

 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 létezés kifejezése a legválasztékosabb eszközökkel, 

 a tárgyak és fogalmak megnevezése, megjelenése különböző grammatikai 

konstrukciók segítségével (что относится к чему?, что/кто принадлежит к кому?, 

что включает что/кого, итд.) 

 tárgy jellemzése (каков?, характеризует, итд.) 

 összetett mondatok rendszerezése, 

 modális kifejezések személytelen mondatokban, 

 aktív és passzív konstrukciók 

 

Témakörök és szókincs:  

 a nagyvárosok, megapoliszok problémái,  

 migráció, emigráció, 

 környezetvédelem, 

 társadalmi témák szókincse, 

 az irodalmi nyelv stílusának megfelelő leggyakrabban használt igék, 

 szövegkohéziós eszközök rendszerezése, 

 hasonló szavak jelentésbeli különbségei - paronímiák (следствие, следование; 

образовательный, образованный; предоставлять/предоставить, 

предоставлять/представить; и др.) 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 biztonság és veszély a modern társadalmakban,  

 szociális egyenlőtlenség, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 újságcikkírás,  

  érzelmi állapotok kifejezése (csodálkozás, összpontosítás, gond, lehangoltság, stb.) 

és ezekre való reagálás, 

 a beszélgetőpartner ösztönzése álláspontjának kifejtésére, 

 saját vélemény és teljes egyetértés kifejezése, 

 szövegelemzés, 

 riport olvasása és készítése, 

 Moszkva helye a világ nagyvárosai között, 

 emigráció Oroszországból, 

 a modern orosz tudomány problémái 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 érzelmi állapotok kifejezése (csodálkozás, összpontosítás, gond, lehangoltság, stb.) és 

ezekre való reagálás, 

 a beszélgetőpartner ösztönzése álláspontjának kifejtésére, 

 saját vélemény és teljes egyetértés kifejezése, 

 részleges egyetértés kifejezése, 
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C2.2. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 jelzői kapcsolatok kifejezésének rendszerezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 egyenes és függőbeszéd rendszerezése, 

 a cél kifejezési lehetőségeinek áttekintése egyszerű és összetett mondatokban, 

 ok-okozati viszony kifejezése egyszerű mondatokban (Предлоги: из-за, благодаря, в 

следствие, итд.) 

 

Témakörök és szókincs: 

 demográfia, 

 globalizáció, 

 biztonság és veszély a modern társadalmakban,  

 a globalizáció ellenzői, 

 a témákhoz kapcsolódó paronímiák 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra, 

 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.): 

 részleges egyetértés kifejezése, 

 nemegyetértés kifejezése, 

 bizonyosság kifejezése, 

 érvelések, 

 beszámolók,  

 hatékony prezentáció,  

 Oroszország demográfiai jellemzői 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 nemegyetértés kifejezése, 

 bizonyosság kifejezése, 

 érvelések, 

 ajánlattétel,  
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C2.3. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 oksági viszonyok összetett mondatokban (Союзы: потому что, так как, оттого что, 

благодаря тому что, в связи с тем что, итд.) 

 feltétel kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 szóképzés: igékből képzett főnevek vonzatokkal, 

 megengedő kapcsolatok egyszerű és összetett mondatokban 

 

Témakörök és szókincs: 

 szociális egyenlőtlenség, 

 a társadalom szociális hálója, 

 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra, 

 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok, 

 a témákhoz kapcsolódó paronímiák 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 oktatás, 

 a kultúra helyzete a modern világban, 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.): 

 ajánlattétel,  

 kételkedés, kétség kifejezése, 

 állásinterjún előforduló lehetséges szituációk, kérdések, válaszokkal, 

 hivatalos levél, 

 motivációs levél meghatározott álláshirdetésekre, 

 a megnyilatkozás kiegészítése, 

 az információk, tények, érvek egymásutániságának kifejezései, 

 a középosztály helyzete Oroszországban, 

 az orosz munkaerőpiac, 

 a szegénység helyzete Oroszországban 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 állásinterjún előforduló lehetséges szituációk, kérdések, válaszokkal, 

 motivációs levél meghatározott álláshirdetésekre, 

 a megnyilatkozás kiegészítése, 

 áttérés egy más kérdésre a beszélgetés folyamán, 

 

 



56 

 

C2.4. modul  

Minimum óraszám 45 csoportos / 30 egyéni  

Maximum óraszám 60 csoportos / 40 egyéni  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, elmélyítése, 

továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 összevetés kifejezése egyszerű és összetett mondatokban, 

 egybevető elöljáró- és kötőszavak, 

 időkapcsolatok kifejezésének rendszerezése, 

 teljes és részleges egyidejűség kifejezése összetett mondatokban, 

 utóidejűség kifejezése összetett mondatokban, 

 előidejűség kifejezése összetett mondatokban 

 

Témakörök és szókincs: 

 oktatás, 

 a túl- vagy alulképzettség problémája a modern társadalomban, 

 a tudomány és erkölcs problémája a modern világban, 

 a kultúra helyzete a modern világban, 

 globális kommunikációs eszközök és a kultúra válsága, 

 az állampolgár szabadideje, mint a társadalom fejlődési mutatója, 

 a témákhoz kapcsolódó paronímiák 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 biztonság és veszély a modern társadalmakban,  

 szociális egyenlőtlenség, 

 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra, 

 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok, 

 oktatás, 

 a kultúra helyzete a modern világban, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi funkciók stb.)  

 hatékony prezentáció,  

 elemzések,  

 áttérés egy más kérdésre a beszélgetés folyamán, 

 a befogadott információ pontosítása, 

 elégedettség kifejezése a hallott szövegről/társalgásról, 

 hála kifejezése a beszélgetésben való részvételért, 

 az oroszországi emberek kikapcsolódási lehetőségei, 

 az orosz oktatási rendszer, 

 tudomány: orosz felfedezők, találmányok 

 

Vendéglátó nyelvezetre vonatkozóan: 

 a befogadott információ pontosítása, 

 alternatívák keresése,  

 az orosz munkaerőpiac, 

 az oroszországi emberek kikapcsolódási lehetőségei 

 

 

         


