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Angol C2 1 1 137 

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve   SZABÓ Nyelviskola és Fordítóiroda Kft. 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése  Angol nyelv  

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

Nyelvi képzés fajtája  Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa  Kontaktórás képzés 

A képzés formája  Csoportos képzés  

Minimális óraszám   minimum 1170 óra 

Maximális óraszám  maximum 1300 óra 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

Az egyes modulok végén záróvizsgára kerül sor. Ennek eredménye 
60%-tól „megfelelt” és 60% alatt „nem megfelelt” lehet. Tanúsítvány 
csak abban az esetben állítható ki a részvevő részére, ha a modulzáró 
vizsgát min. 60% -os eredménnyel teljesítette, valamint – támogatott 
képzés esetén - a modul tanóráinak legalább 80%-án részt vett. A 
képzésben résztvevő a tanúsítvány átvételét aláírásával igazolja. 

Igazolás kiadásának feltétele 

A képzésben résztvevő kérésére a képző intézmény igazolást állíthat 
ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben 
résztvevő a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán részt 
vett és a modulzáró vizsgán „nem megfelelt” minősítést szerzett. A 
képzésben résztvevő az igazolás átvételét aláírásával igazolja. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

 

KER A1   A1/1-2 

KER A2   A2/1-2 

KER B1   B1/1-3 

KER B2   B2/1-7 

KER C1   C1/1-7 

KER C2   C2/1-5 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  100 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A KER A1.1 modulhoz csatlakozás esetén az előzetes tudás nem elvárás. A 
modulnak nincs bemeneti szintje, előzetes nyelvi ismeret nélkül is bárki részt vehet. 
Követelmény csupán az alapvető anyanyelvi készségek, az olvasás, írás, hangzó 
szövegértés, beszéd megléte, 
melynek meglétét a képzésben résztvevő a jelentkezési lap  kitöltésével és a felnőtt
képzési szerződés aláírásával igazolja.   Az A1.2-es modulhoz való csatlakozás 
feltétele a jelen programkövetelmény szerinti előző modul (A1.1.) sikeres 
„megfelelt” (legalább 60%-os) teljesítésének elvégzéséről kiállított tanúsítvány.  

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen 
környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, 
ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például 
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak 
segítségével. 
 
Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész 
mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve 
segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan 
kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.  
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 
mutatni a lakóhelyét, munkahelyét, családját, ismerőseit és közvetlen környezetét, 
valamint képes egyszerű interakciókkal reagálni különböző élethelyzetekben. 
 
Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud 
tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a 
szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 

 
   



3 
 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Kiejtés, ábécé, fonetikai jelek ismerete 
 Névmások: személyes névmások (alany, birtokos/önálló birtokos és 

tárgyeset) 
 Névelők: határozott és határozatlan névelők (a, an, the) 
 Kérdő és mutató névmások 
 Szórend: állító és kérdő mondat szórendje; kérdőszavak 
 Birtokos szerkezetek (birtokos névmások, possessive ’s, of szerkezet) 
 A létige (to be) és a ‘have’ ige ragozása, használata (állító, tagadó, kérdő 

alak, rövid válasz) 
 Simple Present Tense (egyszerű jelen idő) (állító, tagadó, kérdő alak, rövid 

válasz) és a gyakoriságot kifejező határozószók 
 Present Continuous Tense (folyamatos jelen idő) (állító, tagadó, kérdő 

alak, rövid válasz) 
 ‘to be going to’ szerkezet (jövő kifejezése) (állító, tagadó, kérdő alak, 

rövid válasz) 
 Simple Past Tense (egyszerű múlt idő) (állító, tagadó, kérdő alak, rövid 

válasz), a létige múlt idejű alakja, rendhagyó és nem rendhagyó igék 
 There is/There are szerkezet jelen és múlt időben 

 Főnevek többes száma 
 Megszámlálható vs. megszámlálhatatlan főnevek 
 Felszólítás 
 Módbeli segédigék (pl. can, could, have to, must, should stb.)  
 Melléknevek: melléknév fokozás, összehasonlítás 
 Elöljárószavak (prepositions) idő (at, in, on), hely, irány (at, in, to) stb. 
 Tetszés és nem tetszés kifejezése (pl. like, love és hate+-ing) 
 Verb patterns (to + v1, v1-ing) 
 Kötőszavak (pl. but, because. and, or stb.)
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Témakörök 
 Személyes vonatkozások, ember és társadalom, család   
 Iskola/munka világa, életmód, szabadidő eltöltése  
 Környezetünk  
 Utazás, turizmus 
 Idő, időjárás  
 Szolgáltatások, vásárlás 

 
Szókincs 

 üdvözlési formulák, bemutatkozás, harmadik személy bemutatása 
 országok- és nemzetiségek 
 közvetlen környezet: család, családtagok, barátok, kollégák (külső- és 

belső) bemutatása, számok (0-1000), évszámok, dátumok, színek, formák 
ismerete 

 mindennapi tevékenységek (otthon/iskolában/munkahelyen) 
 időkifejezések: hónap, nap, napszak, időpont 
 foglalkozások, munkahely 
 tanulás: tantárgyak, nyelvtanulás, iskolai tárgyak, minket körülvevő 

tárgyak  
 szabadidő eltöltése, hobbi 
 lakás, lakóhely: háztípusok, szobák és azok berendezése 
 közlekedés a városban, autón, taxival, vonattal, repülőgépen, nyaralás, 

üzleti út 
 idő, évszakok, időjárás jelentés 
 szolgáltatások: orvosnál, gyógyszertárban, vásárlás 
 élelmiszerek vásárlása, fizetési módok 
 vendéglőben, fizetés, kínálás, visszautasítás 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
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  Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 köszönés/üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás megértése, kifejezése 
 érdeklődés hogylét felől, hogylétünk kifejezése  
 személyes adataink megadása, egy harmadik személy bemutatása 
 birtoklás kifejezése  
 a forrás- és célnyelvi országok szimbólumai (zászló, főváros, nemzetiség, 

nyelv) 
 napi tevékenységek (időkifejezések, mindennapi tevékenységek) 

bemutatása 
 információkérés/adás megértése 
 foglalkozások iránti érdeklődés 
 meghívás megfogalmazása, elfogadása és visszautasítása 
 útbaigazítás kifejezése 
 tanácsadás 
 élelmiszerek vásárlása, fizetési módok 
 vendéglőben, fizetés, kínálás, visszautasítás  
 étkezési szokások a forrás- és célnyelvi országokban  
 különböző hobbik kifejezése 
 udvarias kérések 
 visszakérdezések kifejezése 
 nyaralás, utazás, szállodai tartózkodás során előforduló helyzetek   

megoldása, szobafoglalás e-mailben 
 tömegközlekedési eszközök használata a célnyelvi országokban,   

szabályok, előírások értelmezése 
 repülőtéren előforduló helyzetek megoldása 
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Modulszerkezet‐azonosító: KER A1 / 1‐2. 

 

A1.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

 Személyes vonatkozások, ember és társadalom, család   
 Iskola/munka világa, életmód, szabadidő eltöltése  
 Környezetünk  

 
 üdvözlési formulák, bemutatkozás, harmadik személy bemutatása 
 országok- és nemzetiségek 
 közvetlen környezet: család, családtagok, barátok, kollégák (külső- és 

belső) bemutatása, számok (0-1000), évszámok, dátumok, színek, formák 
ismerete 

 mindennapi tevékenységek (otthon/iskolában/munkahelyen) 
 időkifejezések: hónap, nap, napszak, időpont 
 foglalkozások, munkahely 
 tanulás: tantárgyak, nyelvtanulás, iskolai tárgyak, minket körülvevő 

tárgyak  
 szabadidő eltöltése, hobbi 
 lakás, lakóhely: háztípusok, szobák és azok berendezése 

 
Nyelvtani egységek: 

 Kiejtés,  ábécé, fonetikai jelek ismerete 
 Névelők: határozott és határozatlan névelők (a, an, the) 
 Névmások: személyes névmások (alany, birtokos/önálló birtokos és 

tárgyeset) 
 Kérdő és mutató névmások 
 Szórend: állító és kérdő mondat szórendje, kérdőszavak 
 Birtokos szerkezetek (birtokos névmások, possessive ’s, of szerkezet) 
 A létige és a ‘have’ ige ragozása (állító, tagadó, kérdő alak, rövid válasz) 
 Simple Present Tense (egyszerű jelen idő) 

 
Komm. és civ. ismeretek 

 köszönés/üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás megértése, kifejezése 
 érdeklődés hogylét felől, hogylétünk kifejezése  
 személyes adataink megadása, egy harmadik személy bemutatása 
 birtoklás kifejezése  
 a forrás- és célnyelvi országok szimbólumai (zászló, főváros, nemzetiség, 

nyelv) 
 napi tevékenységek (időkifejezések, mindennapi tevékenységek) 

bemutatása 
 információkérés/adás megértése 
 foglalkozások iránti érdeklődés 
 meghívás megfogalmazása, elfogadása és visszautasítása 
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A1.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

 Utazás, turizmus 
 Idő, időjárás  
 Szolgáltatások, vásárlás 

 
 közlekedés a városban, autón, taxival, vonattal, repülőgépen, nyaralás, 

üzleti út 
 idő, évszakok, időjárás jelentés 
 szolgáltatások: orvosnál, gyógyszertárban, vásárlás 
 élelmiszerek vásárlása, fizetési módok 
 vendéglőben, fizetés, kínálás, visszautasítás 

 
Nyelvtani egységek: 

 A létige és a ’have’ ige ragozása (állító, tagadó, kérdő alak, rövid válasz) 
 Simple Present Tense (egyszerű jelen idő) és a gyakoriságot kifejező 

határozószók 

 Present Continuous Tense (folyamatos jelen idő) 
 Melléknevek, melléknév fokozás, összehasonlítás 
 Főnevek többes száma 
 Elöljárószavak (prepositions) idő (at, in, on), hely, irány (at, in, to) 
 Tetszés és nem tetszés kifejezése (pl. like, love és hate+-ing) 
 Verb patterns (to + v1, v1-ing) 
 Simple Past Tense (egyszerű múlt idő), a létige múlt idejű alakja, 

rendhagyó és nem rendhagyó igék 
 There is/There are szerkezet jelen és múlt időben 

 Kötőszavak (pl. but, because. and, or stb.) 
Komm. és civ. ismeretek 

 meghívás megfogalmazása, elfogadása és visszautasítása 
 útbaigazítás kifejezése 
 tanácsadás 

 udvarias kérések 
 visszakérdezések kifejezése 
 nyaralás, utazás, szállodai tartózkodás során előforduló helyzetek   

megoldása, szobafoglalás e-mailben 
 tömegközlekedési eszközök használata a célnyelvi országokban,   

szabályok, előírások értelmezése 
 repülőtéren előforduló helyzetek megoldása  
 vendégségben, étteremben, vacsorameghívás, meghívás  elfogadása,  

udvariassági formák, szabályok a forrás- és célnyelvi  országokban 
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KER A2 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  100 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az A2-es szinten történő képzés valamennyi moduljához való csatlakozás feltétele 
a jelen programkövetelmény szerinti előző modul (A2/1. szinten az A1/2. ill. az 
A2/2. szinten az A2/1. modul) sikeres (legalább 60%-os) teljesítésének elvégzéséről 
kiállított tanúsítvány, vagy 
az intézmény által a programkövetelmény követelményeinek megfelelően 
összeállított szintfelmérő vizsgán (legalább 60%-os) történő megfelelés. Az 
előzetes tudásszint felmérést akkor tekintjük sikeresnek, ha a résztvevő 
teljesítménye eléri a 60%-ot. Ha ezt a szintet a résztvevő teljesíti, bekerül abba a 
modulba, amelynek előzetes tudásszint felmérését teljesítette. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, 
gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, 
szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és 
üzenetek lényegét. 
 
Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. 
Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben 
(pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű 
magánleveleket és munkájához közeli levelezéseket. 
 
Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen 
módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon 
rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget 
ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni 
a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi 
vagy előző szakmai tevékenységeiről. 
 
Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például 
köszönőlevelet írni.

 

   



9 
 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Cél az alapvető, mindennapi használathoz szükséges nyelvtani szerkezetek és 
lexikai egységek felismerése, kiegészítése és alkalmazása mondat- és 
szövegszinten. 

 A létige és a ’have’ ige ragozásának ismétlése (állító, tagadó, kérdő alak) 
 Névmások ismétlése: személyes névmások (alany, birtokos/önálló birtokos 

és tárgyeset)  
 Névelők: határozott és határozatlan névelők (a, an, the) ismétlése  
 Birtokos szerkezetek (birtokos névmások, possessive ’s, of szerkezet) 

ismétlése 
 Az a/an/the névelők ismétlése 
 A főnevek többes számának ismétlése 
 Mutató névmások (this, that …) 
 Simple Present Tense (egyszerű jelen idő) gyakorlása  
 Gyakoriságot kifejező határozószavak bővítése (always, usually …) 
 Present Continuous Tense (folyamatos jelen idő) gyakorlása 
 Jövő idő kifejezése: Simple Future Tense (egyszerű jövő idő), shall/will & 

to be going to szerkezetek 
 Simple Present vs. Simple Past Tense összehasonlítása (jelen: napi rutin 

elmesélése, múlt: mi történt tegnap, múlt hétvégén, tavaly stb.) 
 There is/there are, there was/there were szerkezet gyakorlása 
 Simple Present Tense vs Present Continuous  Tense összehasonlítása 
 Melléknevek összehasonlítása (ellentétek gyűjtése) és fokozása 
 Módbeli segédigék (tanácsadás: should/shouldn’t, képesség: can, could, 

kötelesség: must, have to stb.) 
 Megszámlálható vs megszámlálhatatlan főnevek 
 Mennyiségek kifejezése (some, any, many, much, few, little ...) 
 Present perfect tense (befejezett jelen idő) (állító, tagadó, kérdő alak) 
 Kérdőszavak gyakorlása (why, which ...) 
 Melléknevek és módhatározók (slow/slowly BUT: good/well, fast/fast) 
 Javaslat kifejezése (Let’s + inf, Why don’t you + inf, If I were you ...) 
 Would like/like szerkezetek
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Témakörök 
 Személyes vonatkozás: család, tanulmányok, munkahely,  szabadidős  

tevékenységek, hobbi bemutatás 
 Utazás, közlekedés/helymeghatározás 
 Vásárlás, üzletek, szolgáltatások 
 Egészség, egészséges étkezés, betegség, sport 
 Kommunikáció, kapcsolattartás 
 Jövőbeli tervek 

 
Szókincs 

 bemutatkozás/személyi adatok megadása, érdeklődés 
 rokonok, ismerősök, barátok, kollégák, osztálytársak (harmadik személy) 

bemutatása, kapcsolattartás 
 családtagok/családi események, ünnepek  
 külső megjelenés/ruházat, öltözködési szokások, divat, ruhadarabok, belső 

tulajdonságok kifejezése 
 munkával, tanulással kapcsolatos kifejezések, szófordulatok, 

foglalkozások 
 napi tevékenységek leírása múltban és jelenben, háztartási eszközök  
 különböző házimunkák bemutatása 
 találkozók, tervek 
 szabadidővel kapcsolatos kifejezések, szórakozási formák 
 tetszés, nem tetszés, preferálás kifejezése 
 különböző közlekedési eszközök bemutatása 
 útbaigazítás/instrukcióadás 
 jegyváltás, utazási szokások, útiokmányok 
 menetrend/közlekedési információk 
 vásárlási szokások 
 boltok, üzletek, piac 
 udvarias kérdés formulák 
 bocsánatkérés 
 ételek/italok, étkezési szokások, ételrecept 
 étterem (étlap, rendelés, fizetés) éttermi nyelvezet; vendég és kiszolgáló 

személyzet  
 egészséges étkezés; a házilag készített ételek és az éttermi, gyorséttermi 

ételek és étkezés előnyei és hátrányai  
 testrészek 
 orvosnál 
 gyakori betegségek és tüneteik 
 recept/gyógyszerek/gyógyszertár 
 posta (levél, képeslap írása, címzése, küldése) 
 telefon (vezetékes vs. mobil összehasonlítása) 
 internet (előnyei vs. hátrányai) 
 terv, szándék kifejezése a jövőre 
 tanácsok kérése, adása, javaslat kifejezése 
 jövőbeli tervek
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   család, rokonok, barátok, kollégák, ismerősök, osztálytársak bemutatása 
(külső- és belső) 

 legfontosabb családi ünnepek, szokások, tradíciók ismertetése 
 a legalapvetőbb ruházati kifejezések, ruházat, öltözet leírása 
 napi teendők/rutinfeladatok felsorolása 
 érdeklődés mások foglalkozása iránt 
 egyszerű levelek megfogalmazása 
 űrlapok kitöltése 
 kérés és ajánlat kifejezése; ajánlat elfogadása és elutasítása 
 egyszerű jegyzet/üzenet megírása 
 szórakozási formák, szórakozóhelyek a forrás- és célnyelvi országban 
 utazás lefoglalása, megtervezése célnyelven 
 tájékozódás egy városban. útbaigazítás kérése és adása 
 űrlapok kitöltése egy szállodában 
 képeslapok megírása 
 célnyelvi országok városainak ismerete, főbb nevezetessége 
 vásárlás a boltban, számok/árak/méretek ismertetésének megértése 
 étkezési szokások, jellegzetes ételek, receptek a forrás-és 

célnyelvi  országokból   
 vendégségben, étteremben, vacsorameghívás, meghívás  elfogadása,  

udvariassági formák, szabályok a célnyelvi  országokban  egy alapvető 
étel elkészítésének a módszere, hozzávalói 

 állásfoglalás kifejezése két dolog között; pl. gyorsétel kontra házi 
készítésű étel  

 telefonálás főbb nyelvezet 
szabályai ‐ telefonszámok, hívások kezdeményezése, fogadása,  
üzenethagyás 

 jövőbeli tervek, szándékok kifejezése 
 mindennapi párbeszédek memorizálása 
 udvarias/udvariatlan kérés közötti különbség megértése 
 egyszerű, írásos üzenet, e‐mail megfogalmazása, programegyeztetés
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Modulszerkezet‐azonosító: KER A2 / 1‐2. 

 

A2.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

 Személyes vonatkozás: család, tanulmányok, munkahely,  szabadidős  
tevékenységek, hobbi bemutatás 

 Utazás, közlekedés/helymeghatározás 
 Vásárlás, üzletek, szolgáltatások 

 
 bemutatkozás/személyi adatok megadása, érdeklődés 
 rokonok, ismerősök, barátok, kollégák, osztálytársak (harmadik személy) 

bemutatása, kapcsolattartás 
 családtagok/családi események, ünnepek  
 külső megjelenés/ruházat, öltözködési szokások, divat, ruhadarabok, belső 

tulajdonságok kifejezése 
 munkával, tanulással kapcsolatos kifejezések, szófordulatok, 

foglalkozások 
 napi tevékenységek leírása múltban és jelenben, háztartási eszközök  
 különböző házimunkák bemutatása 
 találkozók, tervek 
 szabadidővel kapcsolatos kifejezések, szórakozási formák  
 tetszés, nem tetszés, preferálás kifejezése 
 különböző közlekedési eszközök bemutatása 
 útbaigazítás/instrukcióadás 
 jegyváltás, utazási szokások, útiokmányok 
 menetrend/közlekedési információk 
 vásárlási szokások 
 boltok, üzletek, piac 
 udvarias kérdés formulák 
 bocsánatkérés 
 

Nyelvtani egységek: 
 A létige és a ’have’ ige ragozásának ismétlése (állító, tagadó, kérdő alak) 
 Névmások ismétlése: személyes névmások (alany, birtokos/önálló birtokos és 

tárgyeset)  
 Névelők: határozott és határozatlan névelők (a, an, the) ismétlése  
 Birtokos szerkezetek (birtokos névmások, possessive ’s, of szerkezet) 

ismétlése 
 Az a/an/the névelők ismétlése 
 A főnevek többes számának ismétlése 
 Mutató névmások (this, that …) 
 Simple Present Tense (egyszerű jelen idő) gyakorlása  
 Gyakoriságot kifejező határozószavak bővítése (always, usually …) 
 Present Continuous Tense (folyamatos jelen idő) gyakorlása  
 Javaslat kifejezése (Let’s + inf, Why don’t you + inf, If I were you ...) 
 Jövő idő kifejezése: Simple Future Tense (egyszerű jövő idő) (állító, tagadó, 

kérdő alak), shall/will & to be going to szerkezetek 
 Present perfect tense (befejezett jelen idő) (állító, tagadó, kérdő alak) 

 Kérdőszavak gyakorlása (why, which ...) 
 Melléknevek és módhatározók (slow/slowly BUT: good/well, fast/fast) 
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Tartalmi 

követelmények 

Komm. és civ. ismeretek 
 család, rokonok, barátok, kollégák, ismerősök, osztálytársak 

bemutatása (külső- és belső) 
 legfontosabb családi ünnepek, szokások, tradíciók ismertetése 
 a legalapvetőbb ruházati kifejezések, ruházat, öltözet leírása 
 napi teendők/rutinfeladatok felsorolása 
 érdeklődés mások foglalkozása iránt 
 egyszerű levelek megfogalmazása 
 űrlapok kitöltése 
 kérés és ajánlat kifejezése; ajánlat elfogadása és elutasítása 
 egyszerű jegyzet/üzenet megírása 
 szórakozási formák, szórakozóhelyek a forrás- és célnyelvi országban 
 utazás lefoglalása, megtervezése célnyelven 
 tájékozódás egy városban. útbaigazítás kérése és adása 
 űrlapok kitöltése egy szállodában 
 képeslapok megírása 
 célnyelvi országok városainak ismerete, főbb nevezetessége 
 vásárlás a boltban, számok/árak/méretek ismertetésének megértése 
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A2.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

 Egészség, egészséges étkezés, betegség, sport 
 Kommunikáció, kapcsolattartás 
 Jövőbeli tervek 

  
 udvarias kérdés formulák 
 bocsánatkérés 
 ételek/italok, étkezési szokások, ételrecept 
 étterem (étlap, rendelés, fizetés) éttermi nyelvezet; vendég és kiszolgáló 

személyzet  
 egészséges étkezés; a házilag készített ételek és az éttermi, gyorséttermi 

ételek és étkezés előnyei és hátrányai  
 testrészek 
 orvosnál 
 gyakori betegségek és tüneteik 
 recept/gyógyszerek/gyógyszertár 
 posta (levél, képeslap írása, címzése, küldése) 
 telefon (vezetékes vs. mobil összehasonlítása) 
 internet (előnyei vs. hátrányai) 
 terv, szándék kifejezése a jövőre 
 tanácsok kérése, adása, javaslat kifejezése 
 jövőbeli tervek 

 
Nyelvtani egységek: 

 Simple Present vs. Simple Past Tense összehasonlítása (jelen: napi rutin 
elmesélése, múlt: mi történt tegnap, múlt hétvégén, tavaly stb.) 

 There is/there are, there was/there were szerkezet gyakorlása 
 Simple Present Tense vs Present Continuous  Tense összehasonlítása 
 Melléknevek összehasonlítása (ellentétek gyűjtése) és fokozása 
 Módbeli segédigék (tanácsadás: should/shouldn’t, képesség: can, could, 

kötelesség: must, have to stb.) 
 Megszámlálható vs megszámlálhatatlan főnevek 
 Mennyiségek kifejezése (some, any, many, much, few, little ...) 
 Present perfect tense (befejezett jelen idő) (állító, tagadó, kérdő alak) 
 Kérdőszavak gyakorlása (why, which ...) 
 Melléknevek és módhatározók (slow/slowly BUT: good/well, fast/fast) 
 Javaslat kifejezése (Let’s + inf, Why don’t you + inf, If I were you ...) 
 Would like/like szerkezetek 
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Tartalmi 

követelmények 

Komm. és civ. ismeretek 
 étkezési szokások, jellegzetes ételek, receptek a forrás-és 

célnyelvi  országokból   
 vendégségben, étteremben, vacsorameghívás, meghívás  elfogadása,  

udvariassági formák, szabályok a célnyelvi  országokban  egy alapvető 
étel elkészítésének a módszere, hozzávalói 

 állásfoglalás kifejezése két dolog között; pl. gyorsétel kontra házi 
készítésű étel  

 telefonálás főbb nyelvezet 
szabályai ‐ telefonszámok, hívások kezdeményezése, fogadása,  
üzenethagyás 

 jövőbeli tervek, szándékok kifejezése 
 mindennapi párbeszédek memorizálása 
 udvarias/udvariatlan kérés közötti különbség megértése 
 egyszerű, írásos üzenet, e‐mail megfogalmazása, programegyeztetés 
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KER B1 szint  minimális óraszám  135  maximális óraszám  150 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER B1 szint moduljaiba történő 
bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul (B1.1. szinten az A2.2, a B1. 2. 
szinten a B1.1. modul ill. a B1.3. szinten a B1.2. modul) záróvizsgáját „megfelelt” 
(legalább 60%-os) minősítéssel. 
Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján 
szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és 
meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort 
legalább 60%‐ra kell teljesíteniük. Az előzetes tudásszint felmérést akkor tekintjük 
sikeresnek, ha a résztvevő teljesítménye eléri a 60%-ot. Ha ezt a szintet a résztvevő 
teljesíti, bekerül abba a modulba, amelynek előzetes tudásszint felmérését 
teljesítette.  

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, 
ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki tudja 
szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális 
eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és 
ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a mindennapi életéhez, 
munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. 
Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 
 
Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás 
során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének 
megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, 
utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, 
eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, 
indokolni véleményét és terveit. 
 
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket 
ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól 
magánleveleket tud írni. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Igeidők bővítése, gyakorlása:  
- Simpe Present vs. Present Continuous Tense (egyszerű jelen és 
folyamatos jelen idő) 
- Simple Past Tense (egyszerű múlt idő) 
- Past Continuous Tense (folyamatos múlt idő) 
- Simple Past vs. Past Continuous Tenses (egyszerű múlt és folyamatos 
múlt idő) 
- Present Perfect Tense (befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs. Simple Past Tense (befejezett jelen és egyszerű múlt 
idő) 
- Present Perfect Continuous Tense (folyamatos befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs Present Perfect Continuous Tense (befejezett jelen és 
folyamatos befejezett jelen idő) 
- Simple Future Tense (egyszerű jövő idő) (shall, will) 
- jövő idő ('going to'és a folyamatos jelen idő használatával) 
- Past Perfect Tense (befejezett múlt idő) 

 used to szerkezet 
 Prepositions: időre / helyre vonatkozó elöljárószók 
 Time clauses: időhatározói mellékmondatok (when, while, as, as soon as, 

after, before, until) 
 Módbeli segédigék:  

Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező: can, could, may, 
might, be able to, have to, don’t have to, need to, don’t need to, needn’t, 
must, mustn’t, will have to, will be able to 

 Függő beszéd: állító- és kérdőalak, kérés, felszólítás, parancs 
 Melléknévfokozás, összehasonlítás 
 too / enough használata 
 Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok (who, which, that, 

where) 
 Infinitive vs Gerund (főnévi igenév /-ing-es alak) 
 Should, had better használata 
 Passives (Szenvedő szerkezet): 

- egyszerű jelen idő, egyszerű múlt idő 
 Conditional (Feltételes mód): 

Conditional – Type 1 
Conditional – Type 2 

- if – when 
 Wishes (óhajok kifejezése): I wish/if only 
 Question tags (utókérdések)  
 Tagadó kérdések 
 Felkiáltó mondatok 
 Pronouns (névmások): visszaható névmások, birtokos névmások (jelzői- 

és önálló) 
 Kötőszavak használata (and, so, because, but, although) 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Személyes vonatkozások, ember és társadalom 
 Személyi adatok  
 Emberek külső és belső jellemzése 
 Kapcsolattartás (kollégákkal/kortársakkal/rokonokkal) 
 
Utazás, turizmus 
 Közlekedési eszközök, tömegközlekedés 
 Népszerű úti célok, nevezetességek, útiterv készítése (nyaralás/üzleti út) 
 Utazásszervezés, szobafoglalás 
 Idegen országok, népek kultúrájának megismerése 
 
Életmód 
 Egészséges életmód 
 Betegségek 
 Balesetek, veszélyek 
 Recept/gyógyszerek/orvosnál 
 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 
 Sportoks,zabadidős tevékenységek 
 Kultúrális lehetőségek: mozi, színház, koncert 
 Hobbi (kertészkedés, barkácsolás, olvasás, zenehallgatás, számítógép) 
 Média (televízió, rádió stb.) 
 
Munka/Tanulás világa 
 Foglalkozások, népszerű foglalkozások és a betöltésükhöz szükséges 

kompetenciák 
 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 
 Önéletrajz, állásinterjú 
 A munka világa: napi tevékenységek otthon/munkahelyen 
 
Tudomány és technika 
 A technika fejlődése 
 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 
- találmányok 
- felfedezések 
 Számítógép, Internet
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Kommunikációs ismeretek 
 Személyekre, eseményekre és tapasztalatokra vonatkozó információk közlése, 

visszaadása 
 Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 
 Bocsánatkérés és arra reagálás 
 Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás 
 Megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben és e-mailben 
 Érzelmek kifejezése, reagálás mások érzelmeire 
 Személyes és telefonon történő megszólítás, (el)köszönés 
 Köszönet és arra reagálás 
 Bemutatkozás állásinterjún 
 Fontosabb udvariassági kifejezések ismerete 
 Különféle érzelmek (elégedettség, elégedetlenség, bosszúság, csodálkozás, 

remény, meglepetés, szomorúság, érdeklődés, közöny) kifejezése, illetve ezekre 
történő reagálás 

 Véleménykérés, véleménynyilvánítás 
 Útmutatás, eligazítás, felvilágosítás 
 Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése 
 Egyetértés, egyet nem értés, felmerülő problémák megvitatása, érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása 
 Tetszés, nem tetszés kifejezése 
 Akarat, szándék, kívánság kifejezése 
 Javaslattétel, vélekedés, meghívás 
 Képesség, szükségesség, lehetőség, ígéret kifejezése 
 Dicséret, kritika 
 Egymást követő események leírása, elkezdett történetek befejezése 
 Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 
 Gondolatok, történetek, filmek, könyvek tartalmának összefoglalása 
 Lényeg kiemelése 
 Meggyőződés, beleegyezés vagy elutasítás kinyilvánítása 
 Szándék kifejezése, önigazolás 
 
Civilizációs ismeretek: 
 brit és amerikai hírességek – példaképek 
 rajongói weboldalak  
 angol/amerikai nagyvárosok jellemzői 
 híres és jellemző helyek: Nagy Britannia, Amerika, Ausztrália, Kanada 
 angol nyelvű feliratok, jelzések 
 híres amerikai feltalálók és találmányok 
 újsághírek, tanácsadó oldalak 
 brit és amerikai filmek
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Modulszerkezet‐azonosító: KER B1 / 1‐3. 

 

B1.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

Személyes vonatkozások, ember és társadalom 
 Személyi adatok  
 Emberek külső és belső jellemzése 
 Kapcsolattartás (kollégákkal/kortársakkal/rokonokkal): levelezés, személyes 

kapcsolattartás, különböző hagyományos és modern kapcsolattartási módok 
 
Utazás, turizmus 
 Közlekedési eszközök, tömegközlekedés 
 Népszerű úti célok, nevezetességek, útiterv készítése (nyaralás/üzleti út) 
 Utazásszervezés, szobafoglalás 
 Idegen országok, népek kultúrájának megismerése 
 
Nyelvtani egységek: 

 Igeidők bővítése, gyakorlása:  
- Simpe Present vs. Present Continuous Tense (egyszerű jelen és 
folyamatos jelen idő) 
- Simple Past Tense (egyszerű múlt idő) 
- Past Continuous Tense (folyamatos múlt idő) 
- Simple Past vs. Past Continuous Tenses (egyszerű múlt és folyamatos 
múlt idő) 
- Present Perfect Tense (befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs. Simple Past Tense (befejezett jelen és egyszerű múlt 
idő) 
- Present Perfect Continuous Tense (folyamatos befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs Present Perfect Continuous Tense (befejezett jelen és 
folyamatos befejezett jelen idő) 
- Simple Future Tense (egyszerű jövő idő) (shall, will) 
- jövő idő ('going to'és a folyamatos jelen idő használatával) 
- Past Perfect Tense (befejezett múlt idő) 

 used to szerkezet 
 Prepositions: időre / helyre vonatkozó elöljárószók 
 Time clauses: időhatározói mellékmondatok (when, while, as, as soon as, 

after, before, until) 
 Módbeli segédigék:  
- Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező: can, could, may, 

might, be able to, have to, don’t have to, need to, don’t need to, needn’t, 
must, mustn’t, will have to, will be able to 

 Melléknévfokozás, összehasonlítás 
 too / enough használata 
 Vonatkozó névmások, Vonatkozói mellékmondatok (who, which, that, 

where) 
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Tartalmi 

követelmények 

Komm. és civ. ismeretek 
 Személyes és telefonon történő megszólítás,(el)köszönés 
 Köszönet és arra reagálás 
 Fontosabb udvariassági kifejezések ismerete 
 Emberek bemutatása 
 Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 
 Bocsánatkérés és arra reagálás 
 Gratulációk, jókívánságok és arra reagálás 
 Megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben és e-mailben 
 Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság, csodálkozás, remény 
 Véleménykérés, véleménynyilvánítás 
 Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése  
 Egyetértés, egyet nem értés, felmerülő problémák megvitatása, érvek, 

ellenérvek felsorakoztatása 
 Tetszés, nem tetszés kifejezése 
 Akarat, szándék, kívánság kifejezése 
 Angol/amerikai nagyvárosok jellemzői 
 Híres és jellemző helyek: Nagy Britannia, Amerika, Ausztrália, Kanada 
 Újsághírek, tanácsadó oldalak 

 Segélyhívó telefonszámok
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B1.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

Életmód 
 Egészséges életmód (testmozgás, étkezés) 
 Betegségek (gyakori, halálos betegségek, prevenció, szűrés, kezelés, 

gyógymódok: hagyományos vs. alternatív)  
 Balesetek, veszélyek, veszélyes sportok, balesetek elkerülése, teendő 

baleset során 
 Recept/gyógyszerek/orvosnál 

 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Sportok (különböző sportágak, a sportolás fontossága, népszerű sportok, 
extrém sportok), szabadidős tevékenységek  

 Kulturális lehetőségek: mozi, színház, koncert (népszerűsége, 
jegyfoglalás)  

 Hobbi (kertészkedés, barkácsolás, olvasás, zenehallgatás, számítógép) 
 Média (televízió, rádió stb.) 

 
Nyelvtani egységek: 

 Igeidők bővítése, gyakorlása:  
- Simpe Present vs. Present Continuous Tense (egyszerű jelen és 
folyamatos jelen idő) 
- Simple Past Tense (egyszerű múlt idő) 
- Past Continuous Tense (folyamatos múlt idő) 
- Simple Past vs. Past Continuous Tenses (egyszerű múlt és folyamatos 
múlt idő) 
- Present Perfect Tense (befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs. Simple Past Tense (befejezett jelen és egyszerű múlt 
idő) 
- Present Perfect Continuous Tense (folyamatos befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs Present Perfect Continuous Tense (befejezett jelen és 
folyamatos befejezett jelen idő) 
- Simple Future Tense (egyszerű jövő idő) (shall, will) 
- jövő idő ('going to'és a folyamatos jelen idő használatával) 
- Past Perfect Tense (befejezett múlt idő)  

 used to szerkezet 
 Módbeli segédigék:  

- Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező: can, could, may, 
might, be able to, have to, don’t have to, need to, don’t need to, 
needn’t, must, mustn’t, will have to, will be able to 

 Should, had better használata 
 Passives (Szenvedő szerkezet): 

- egyszerű jelen idő, egyszerű múlt idő 
 Wishes (óhajok kifejezése): I wish/ if only 
 Question tags (utókérdések)  
 Felkiáltó mondatok 
 Pronouns (névmások): visszaható névmások 
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Tartalmi 

követelmények 

Komm. és civ. ismeretek 
 Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 
 Véleménykérés, véleménynyilvánítás 
 Akarat, szándék, kívánság kifejezése 
 Képesség, szükségesség, lehetőség, ígéret kifejezése 
 Különböző nemzeti sportok 
 brit és amerikai hírességek – példaképek 
 rajongói weboldalak 

 újsághírek, tanácsadó oldalak 
 segélyhívó telefonszámok
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B1.3. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és szókincs: 

Munka világa 
 Foglalkozások, népszerű foglalkozások és a betöltésükhöz szükséges 

kompetenciák 
 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 
 Önéletrajz írása, állásinterjún való részvétel, felkészülés 
 A munka világa: napi tevékenységek otthon/munkahelyen 

 
Tudomány és technika 

 A technika fejlődése múltban és napjainkban, technikai vívmányok és azok 
szerepe, jelentősége  

 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben (háztartási eszközök, 
kommunikációs eszközök) 

 Találmányok előnye és hátránya 
 Felfedezések 
 Számítógép, Internet előnye és hátránya, funkciói, életünkben betöltött 

szerepe 
  

Nyelvtani egységek: 
 Igeidők bővítése, gyakorlása:  

- Simpe Present vs. Present Continuous Tense (egyszerű jelen és 
folyamatos jelen idő) 
- Simple Past Tense (egyszerű múlt idő) 
- Past Continuous Tense (folyamatos múlt idő) 
- Simple Past vs. Past Continuous Tenses (egyszerű múlt és folyamatos 
múlt idő) 
- Present Perfect Tense (befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs. Simple Past Tense (befejezett jelen és egyszerű múlt 
idő) 
- Present Perfect Continuous Tense (folyamatos befejezett jelen idő) 
- Present Perfect vs Present Perfect Continuous Tense (befejezett jelen és 
folyamatos befejezett jelen idő) 
- Simple Future Tense (egyszerű jövő idő) (shall, will) 
- jövő idő ('going to'és a folyamatos jelen idő használatával) 
- Past Perfect Tense (befejezett múlt idő) 

 Függő beszéd: állító- és kérdőalak, kérés, felszólítás, parancs 
 Melléknévfokozás, összehasonlítás 
 too / enough használata 
 Vonatkozó névmások, Vonatkozói mellékmondatok (who, which, that, 

where) 
 Infinitive vs Gerund (főnévi igenév -ing-es alak) 
 Passives (Szenvedő szerkezet): 

- egyszerű jelen idő, egyszerű múlt idő 
 Conditional (Feltételes mód): 
 Conditional – Type 1 
 Conditional – Type 2 
- if – when 
 Wishes (óhajok kifejezése): I wish/ if only 
 Tagadó kérdések 
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Tartalmi 

követelmények 

Komm. és civ. ismeretek 
 Személyes és telefonon történő megszólítás, (el)köszönés 
 Bemutatkozás állásinterjún 
 Fontosabb udvariassági kifejezések ismerete 
 Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 
 Megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben és e-mailben 
 Dicséret, kritika 
 Dolgok, személyek megnevezése, leírása 
 Gondolatok, történetek, filmek, könyvek tartalmának összefoglalása 
 Lényeg kiemelése 
 brit és amerikai hírességek – példaképek 
 híres amerikai feltalálók és találmányok 

 újsághírek
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KER B2 szint  minimális óraszám  315 maximális óraszám  350 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER B2 szint moduljaiba történő 
bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját 
„megfelelt”minősítéssel. 
Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján 
szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és 
meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort 
legalább 60%‐ra kell teljesíteniük. Az előzetes tudásszint felmérést akkor tekintjük 
sikeresnek, ha a résztvevő teljesítménye eléri a 60%-ot. Ha ezt a szintet a résztvevő 
teljesíti, bekerül abba a modulba, amelynek előzetes tudásszint felmérését 
teljesítette. 
A képzésben résztvevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első 
moduljába akkor 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. 
 
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 és a munkájával kapcsolatos szövegeket. 
 
Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen 
kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó 
társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát 
számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a véleményét 
valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és 
hátrányait. 
 
Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó 
számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, 
érveket és ellenérveket sorakoztat fel egy adott témáról. Levélben rá tud világítani 
arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Az igeidők rendszere. Aktív és passzív mondatszerkesztés. 
 Egyszerű igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Folyamatos igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Befejezett igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Folyamatos befejezett igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Passive: szenvedő szerkezet minden igeidőben 
 Passive: szenvedő szerkezet modális segédigékkel  
 Szenvedő szerkezetek kibővítése (it is said that…, he is thought to...) 
 Módbeli segédigék jelen, múlt ideje  

- kötelezettséget kifejező segédigék (should, have to, must) 
- képességet és bizonyosságot kifejező segédigék (can, could, be able 

to) 
- valószínűséget kifejező segédigék (must, may, might, can't) 

 'would' és 'used to' használata 
 'used to/be used to/get used to' használata  
 Okhatározói, célhatározói mondatok 
 Névelők: the, a, an, zero article 
 Relative pronoun: relative clause (vonatkozói mellékmondatok -  

korlátozó/nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok (defining és non-
defining) 

 Vonzatos igék (phrasal verbs) 
 Melléknévfokozás rendhagyó melléknevekkel 
 A feltételes mód I. (First Conditional) és a jövő idő 
 Időhatározói mellékmondatok (time clauses + when/until) 
 Feltételes mód II. (Second Conditional)  
 Feltételes mód III. (Third Conditional) 
 Nem valós feltételes mód (unreal conditionals) 
 Műveltetés (causative structure – get, make, have) 
 Mennyiségek kifejezése (quantifiers) 
 Függő beszéd (állítások, kérdések és utasítások) 
 Melléknevek sorrendisége 
 Középfokú összehasonlítás (the...the...+comparatives) 
 Elbeszélő igeidők (narrative tenses) 
 Határozók és határozói kifejezések 
 Mennyiségi jelzők: all, every, etc.
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

Témakörök és szókincs  
Az egyén és a család 

 Életkori jellemzők, viselkedési normák 
 Családformák, családi kötelékek, személyiségek fejlődése a családban, barátságok, 

generációk kapcsolata 
 Szerepek a családban (hagyományos, modern) 

A munka/tanulás világa 
 Oktatás, iskolarendszerek, iskolai kötelezettségek, képességek/készségek az 

iskolában, tanulási módszerek 
 Nyelvtanulás, szakképzettség fontossága 
 Külföldi ösztöndíjak, csereprogramok  
 Esélyegyenlőség a tanulásban 
 A munkanélküliség kérdése, álláskeresés, önéletrajz, álláspályázat, interjú 

Utazás, közlekedés 
 Közlekedés a városban és a városon kívül, gépjárművezetés, szabályok betartása 
 Utazás földön/vízen/levegőben  
 Nyaralás szervezése, repülőjegy foglalás, utazás megszervezése, utazási formák, 

módok 
 Külföldi utazások célja, formái 

Az ideális világ 
 Lakásbérlés, bérleti költések, rezsi 
 Lakásvásárlás, lakáshitel 
 Tágabb környezetünk problémái, környezeti ártalmak, újrahasznosítás, alternatív 

energiaforrások 
 Növény- és állatvilág megóvása 

Fogyasztói társadalom 
 Vásárlási szokások 
 Reklámok, hirdetések 
 Házhozszállítás 
 Online rendelés  
 Vásárlói reklamációk 

Egészség, betegség/Sport 
 Étkezési szokások, étterem, ételek, italok fogyasztása 
 Sport, sportolási lehetőségek, sport, mint életforma 
 Egészséges életmód fontossága, szűrővizsgálatok, prevenció, függőségek 
 Betegségek és kezelésük, tüneti kezelések, alternatív gyógymódok, gyógykúrák 

Kultúra, szórakozás/Média 
 Mozi, színház vs. TV, video, DVD, X-box szórakozási formák, tevékenységek 

bent és a szabadban  
 Zene fontossága, koncert 
 Könyv vs. internet 

Kommunikáció, kapcsolattartás 
 Mobiltelefon, a számítástechnika világa (internet, chat, e-mail) 
 A nyelvtudás szerepe a kommunikációban, az Angol nyelv fontossága 
 Közösségi média 
 Tömegtájékoztatás és véleményformálás (írott és elektronikus sajtó) 

Idő, időjárás 
 Időjárási katasztrófák, időjárásjelentés, évszakok  
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  Aktualitások 
 Bűnözés (kriminalitás, bűntények, büntetési módok) 
 Közéleti, gazdasági, művészeti és sport hírek 

Az Európai Unió 
 Munkavállalás az EU-ban 
 Nyelvoktatás, nyelvtudás, elhelyezkedési esélyek az EU-ban 
 EU programok 

Közélet 
 Ügyintézés a hivatalokban 
 Közbiztonság 
 Helyi közélet 

Magyarország 
 Magyarország természeti értékei 
 Tájak, nevezetességek 
 Hagyományok, szokások, kulturális értékek, nemzeti ünnepek 
 Nemzetiségek; a magyar mint nemzetiség más országokban 

Célnyelvi országok 
 Földrajzi értékek, turista látványosságok 
 Hagyományok, szokások, kultúra 
 Ünnepek 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Emberek jellemzése szűkebb és tágabb környezetünkben 
 Tárgyak/helyek/emberek jellemzése 
 Kialakult vélemény kifejtése  
 Érvek/ellenérvek használata 
 A vitatkozás nyelvezetének fontossága 
 Egyetértés / egyet nem értés kifejezése 
 Kötelezettségek kifejezése 
 Érvelés, pro-kontra 
 Véleménycsere 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata 
 Telefonbeszélgetések 
 A levélírás kifejezéseinek ismerete 
 Levelezés folytatása interneten keresztül idegen nyelvűekkel 
 Önéletrajz megírása és álláspályázat megfogalmazása 
 Kötelezettségek kifejtése  
 Kommunikáció telefonon keresztül, érdeklődés szóban és írásban, aktuális 

hírműsorok megértése 
 Érdeklődés kifejtése az utazási módokról, formákról és a lakásbérlési 

lehetőségekről 
 Az angol nyelvű országok nagyvárosaiban, ismeret megszerzése a kulturális 

sokszínűségről a célnyelvi országokban 
 Az ideális világkép kifejtése 
 Formális levél megírása, panasz megfogalmazása 
 Érdeklődés levélben és telefonon és arra való reagálás 
 Cikkek megfogalmazása 
 Információ kérés és adás 
 Munkanélküli napok megismerése a célnyelvi országokban 
 Bevásárlási lehetőségek megismerése a célnyelvi országokban 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata 
 Kommunikáció telefonon keresztül 
 Jövőbeli szándékok kifejezése 
 Rövid beszámolók megírása, tervek készítése 
 Emberek jellemzése, vágyak/szándékok kinyilvánítása 
 Helyek jellemzése 
 Állapot/érzések kifejezése 
 Panasztétel 
 Alternatív gyógymódok véleményezése 
 Esszéírás 
 Kedvenc zenei számok szövegének megértése 
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   Időjárás kitekintés  
 Nyomatékosítás/kiemelés nyelvi eszközeinek használata 
 Természeti katasztrófák ismertetése 
 Riport készítése 
 Ellentétes vélemények ütköztetése 
 Célok megfogalmazása 
 Meggyőzés írásban és szóban 
 Kialakult vélemény kifejtése  
 Érvek/ellenérvek használata 
 A vitatkozás nyelvezetének fontossága 
 Egyetértés / egyet nem értés kifejezése 
 Kötelezettségek kifejezése 
 Érvelés, pro-kontra 
 Véleménycsere 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata 
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Modulszerkezet‐azonosító: KER B2 / 1‐7 

 

B2.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 Az igeidők rendszere. Aktív és passzív mondatszerkesztés. 
 Egyszerű igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Folyamatos igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Befejezett igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Folyamatos befejezett igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Passive: szenvedő szerkezet minden igeidőben 
 Passive: szenvedő szerkezet modális segédigékkel  

 
2. Témakörök és szókincs 
Az egyén és a család 

 Életkori jellemzők, viselkedési normák 
 Családformák, családi kötelékek, személyiségek fejlődése a családban, 

barátságok, generációk kapcsolata 
 Szerepek a családban  

A munka/tanulás világa 
 Oktatás, iskolarendszerek, iskolai kötelezettségek, képességek/készségek 

az iskolában, tanulási módszerek 
 Nyelvtanulás, szakképzettség fontossága 
 Külföldi ösztöndíjak, csereprogramok  
 Esélyegyenlőség a tanulásban 
 A munkanélküliség kérdése, álláskeresés, önéletrajz, álláspályázat, interjú 

 
3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Emberek jellemzése szűkebb és tágabb környezetünkben 
 Tárgyak/helyek/emberek jellemzése 
 Kialakult vélemény kifejtése  
 Érvek/ellenérvek használata 
 A vitatkozás nyelvezetének fontossága 
 Egyetértés / egyet nem értés kifejezése 
 Kötelezettségek kifejezése 
 Érvelés, pro-kontra 
 Véleménycsere 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata 
 Telefonbeszélgetések 
 A levélírás kifejezéseinek ismerete 
 Kommunikáció telefonon keresztül 
 Levelezés folytatása interneten keresztül  
 Formális levél megírása 

 Önéletrajz megírása és álláspályázat megfogalmazása 
 Érdeklődés levélben és telefonon
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B2.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 Modális segédigék múlt ideje, mellékmondatban  
 kötelezettséget kifejező segédigék (should, have to, must) 
 képességet és bizonyosságot kifejező segédigék (can, could, be able to) 
 valószínűséget kifejező segédigék (must, may, might, can't) 
 'would' és 'used to' használata 
 'used to/be used to/get used to' használata  
 Okhatározói, célhatározói mondatok 
 Relative pronoun: relative clause (vonatkozói mellékmondatok -  

korlátozó/nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok (defining és non-
defining)) 

 
2. Témakörök és szókincs 
Utazás, közlekedés 

 Közlekedés a városban és a városon kívül, gépjárművezetés, szabályok 
betartása 

 Utazás földön/vízen/levegőben  
 Nyaralás szervezése, repülőjegy foglalás, utazás megszervezése, utazási 

formák, módok 
 Külföldi utazások célja, formái 

Az ideális világ 
 Lakásbérlés, bérleti költések, rezsi 
 Lakásvásárlás, lakáshitel 
 Tágabb környezetünk problémái, környezeti ártalmak, újrahasznosítás, 

alternatív energiaforrások 
 Növény- és állatvilág megóvása 

 
3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Kötelezettségek kifejtése  
 Érvelés, véleménycsere 
 Tárgyak/helyek/emberek jellemzése 
 Kialakult vélemény kifejtése 
 Kommunikáció telefonon keresztül, érdeklődés szóban és írásban, aktuális 

hírműsorok megértése 
 Érdeklődés kifejtése az utazási módokról, formákról és a lakásbérlési 

lehetőségekről 
 Az angol nyelvű országok nagyvárosaiban, ismeret megszerzése a 

kulturális sokszínűségről a célnyelvi országokban 

 Az ideális világkép kifejtése 
 Levelezés folytatása interneten keresztül idegen nyelvűekkel 
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B2.3. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 mennyiségek kifejezése (quantifiers) 
 névelők használatának szabálya 
 igei tárgyak formája (gerund vagy infinitive) 
 ige és melléknév+előljárószó használata (connectors) 
 függő beszéd (állítások, kérdések és utasítások) 
 szenvedő szerkezet (be+past participle) 
 korlátozó/nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok (defining és non-

defining) 
 feltételes mód III. (Third Conditional) 
 indirekt kérdések 
 utókérdések (question tag) ismétlése 

 
2. Témakörök és szókincs 
Fogyasztói társadalom 

 Vásárlási szokások 
 Reklámok, hirdetések 
 Házhozszállítás 
 Online rendelés  
 Vásárlói reklamációk 

Kommunikáció, kapcsolattartás 
 Mobiltelefon, a számítástechnika világa (internet, chat, e-mail) 
 A nyelvtudás szerepe a kommunikációban, az Angol nyelv fontossága 
 Közösségi média 
 Tömegtájékoztatás és véleményformálás (írott és nyomtatott sajtó) 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Formális levél megírása, panasz megfogalmazása 
 Érdeklődés levélben és telefonon és arra való reagálás 
 Cikkek megfogalmazása 
 Információkérés és adás 
 Munkanélküli napok megismerése a célnyelvi országokban 
 Bevásárlási lehetőségek megismerése a célnyelvi országokban 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata 
 Telefonbeszélgetések 
 A levélírás kifejezéseinek ismerete 
 Kommunikáció telefonon keresztül 

 Levelezés folytatása interneten keresztül 
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B2.4. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 Módbeli segédigék jelen, múlt ideje  

- kötelezettséget kifejező segédigék (should, have to, must) 
- képességet és bizonyosságot kifejező segédigék (can, could, be able 

to) 
- valószínűséget kifejező segédigék (must, may, might, can't) 

 'would' és 'used to' használata 
 'used to/be used to/get used to' használata  
 Okhatározói, célhatározói mondatok 
 Névelők: the, a, an, zero article 
 Relative pronoun: relative clause (vonatkozói mellékmondatok -  

korlátozó/nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok (defining és non-
defining)) 

 Vonzatos igék (phrasal verbs) 
 Melléknévfokozás rendhagyó melléknevekkel 
 a feltételes mód I. (First Conditional) és a jövő idő 
 időhatározói mellékmondatok (time clauses + when/until) 
 feltételes mód II. (Second Conditional)  
 feltételes mód III. (Third Conditional)  
 nem valós feltételes mód (unreal conditionals) 

 
2. Témakörök és szókincs 
Egészség, betegség/Sport 

 Étkezési szokások, étterem, ételek, italok fogyasztása 
 Sport, sportolási lehetőségek, sport, mint életforma 
 Egészséges életmód fontossága, szűrővizsgálatok, prevenció, függőségek 
 Betegségek és kezelésük, tüneti kezelések, alternatív gyógymódok, 

gyógykúrák 
Kultúra, szórakozás/Média 

 Mozi, színház vs. TV, video, DVD, X-box szórakozási formák, 
tevékenységek bent és a szabadban  

 Zene fontossága, koncert 
 Könyv vs. internet 
 A média és a kultúra kapcsolata 
 Szenzáció és hírközlés 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Jövőbeli szándékok kifejezése 
 Rövid beszámolók megírása, tervek készítése 
 Egyetértés és egyet nem értés kifejezése 
 Emberek jellemzése, vágyak/szándékok kinyilvánítása 
 Helyek jellemzése 
 Állapot/érzések kifejezése 
 Panasztétel 
 Alternatív gyógymódok véleményezése 
 Esszéírás 

 Kedvenc zenei számok szövegének megértése
 

  



35 
 

B2.5. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 a feltételes mód I. (First Conditional) és a jövő idő 
 időhatározói mellékmondatok (time clauses + when/until) 
 feltételes mód II. (Second Conditional)  
 feltételes mód III. (Third Conditional)  
 nem valós feltételes mód (unreal conditionals) 
 műveltetés (causative structure – get, make, have) 
 mennyiségek kifejezése (quantifiers) 
 függő beszéd (állítások, kérdések és utasítások) 
 melléknevek sorrendisége 
 középfokú összehasonlítás (the...the...+comparatives) 
 elbeszélő igeidők (narrative tenses) 

 
2. Témakörök és szókincs 
Idő, időjárás 

 Időjárási katasztrófák, időjárás-jelentés, évszakok  
Aktualitások 

 Bűnözés (kriminalitás, bűntények, büntetési módok) 
 Közéleti, gazdasági, művészeti és sport hírek 

 
3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Időjárás kitekintés  
 Nyomatékosítás/kiemelés nyelvi eszközeinek használata 
 Természeti katasztrófák ismertetése 
 Riport készítése 
 Ellentétes vélemények ütköztetése 

 Célok megfogalmazása 
 Meggyőzés írásban és szóban
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B2.6. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 Az igeidők rendszere. Aktív és passzív mondatszerkesztés. 
 Passive: szenvedő szerkezet minden igeidőben 
 Passive: szenvedő szerkezet modális segédigékkel  
 szenvedő szerkezetek kibővítése (it is said that…, he is thought to...) 
 Módbeli segédigék jelen, múlt ideje  

kötelezettséget kifejező segédigék (should, have to, must) 
képességet és bizonyosságot kifejező segédigék (can, could, be able to) 
valószínűséget kifejező segédigék (must, may, might, can't) 

 'would' és 'used to' használata 
 'used to/be used to/get used to' használata  
 Relative pronoun: relative clause (vonatkozói mellékmondatok -  

korlátozó/nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok (defining és non-
defining)) 

 Vonzatos igék (phrasal verbs) 
 

2. Témakörök és szókincs 
Az Európai Unió 

 Munkavállalás az EU-ban 
 Nyelvoktatás, nyelvtudás, elhelyezkedési esélyek az EU-ban 
 EU programok  

Közélet 
 Ügyintézés a hivatalokban 
 Közbiztonság 
 Helyi közélet 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Kialakult vélemény kifejtése  
 Érvek/ellenérvek használata 
 A vitatkozás nyelvezetének fontossága 
 Egyetértés / egyet nem értés kifejezése 
 Kötelezettségek kifejezése 
 Érvelés, pro-kontra 

 Véleménycsere 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata
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B2.7. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani ismeretek 
 Az igeidők rendszere. Aktív és passzív mondatszerkesztés. 
 Egyszerű igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Folyamatos igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Befejezett igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 Folyamatos befejezett igeidők (múlt, jelen, jövő idő kifejezése) 
 

2. Témakörök és szókincs 
Magyarország 

 Magyarország természeti értékei 
 Tájak, nevezetességek 
 Hagyományok, szokások, kulturális értékek, nemzeti ünnepek 
 Nemzetiségek; a magyar, mint nemzetiség más országokban 

Célnyelvi országok 
 Földrajzi értékek, turista látványosságok 
 Hagyományok, szokások, kultúra 
 Ünnepek 
 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Kialakult vélemény kifejtése  
 Érvek/ellenérvek használata 
 A vitatkozás nyelvezetének fontossága 
 Egyetértés / egyet nem értés kifejezése 
 Kötelezettségek kifejezése 
 Érvelés, pro-kontra 

 Véleménycsere 
 A beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata
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KER C1 szint  minimális óraszám  315  maximális óraszám  350 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER C1 szint moduljaiba történő 
bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját 
„megfelelt”minősítéssel. 
Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján 
szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és 
meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort 
legalább 60%‐ra kell teljesíteniük. Az előzetes tudásszint felmérést akkor tekintjük 
sikeresnek, ha a résztvevő teljesítménye eléri a 60%-ot. Ha ezt a szintet a résztvevő 
teljesíti, bekerül abba a modulba, amelynek előzetes tudásszint felmérését 
teljesítette. 
A képzésben résztvevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első 
moduljába akkor is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem 
régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga‐
bizonyítvánnyal igazolja.

R   
Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett 
jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a 
tévéműsorokat és a filmeket. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 
szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a 
hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. 
 
Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi 
a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a 
különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét 
pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 
dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket 
részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 
 
Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza 
meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a 
fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Igeidők: 
Jelen idők:  

 Simple Present vs Present Continuous Tense (egyszerű és folyamatos jelen 
idő) 

 Simple Present Perfect vs Present Perfect Continuous Tense (egyszerű és 
folyamatos befejezett jelen idő) 

Múlt idők:  
 Simple Past vs Past Continuous Tense (egyszerű és folyamatos múlt idő) 
 Simple Past Perfect vs Past Perfect Continuous Tense (egyszerű és 

folyamatos befejezett múlt idő) 
Jövő idők:  

 Simple Future vs Future Continuous Tense (egyszerű és folyamatos jövő 
idő) 

 Simple Future Perfect vs Future Perfect Continuous Tense (egyszerű és 
folyamatos befejezett jövő idő) 

 used to vs would szerkezet 
 was / were going to szerkezet 
 was/ were about to szerkezet 
Feltételes mód: 

 Conditional – Type Zero 
 Conditional – Type 1 
 Conditional – Type 2 
 Conditional – Type 3 
 mixed conditions 

Szenvedő szerkezet: 
 szenvedő szerkezet múlt, jelen és jövő időkben 
 segédigék szenvedő szerkezete 

Függő beszéd: 
 állító-, kérdőmondatok, kérések, utasítások 

Módbeli segédigék áttekintése: 
Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: 

 must, have to, need, need to, should, ought to, may/might, can, canʹt, 
could, couldn’t, will, would rather; had better etc. 

 segédigék múlt, jelen és jövő ideje 
Mellékmondatok: 

 vonatkozói mellékmondatok 
 célhatározói mellékmondatok 
 Causative structure (műveltető szerkezet) 
 melléknevek, határozók és fokozásuk, összehasonlítás 
 Egyenes vs fordított szórend 
 Kötőszavak 
 Word formation (Szóképzés)
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

Egyén és társadalom 
 Generációs különbségek, különböző generációk együttélése 
 Kisebbségek/Nemzetiségek 
 Aktuális társadalmi problémák  
 Különbözőségek és azok kezelése 

Lakóhely /A szűkebb és tágabb környezetünk 
 Lakástípusok: családi ház, lakás, öröklakás, bérlakás: különbségeik, 

előnyeik és hátrányaik, lakásépítés, ingatlanárak, ingatlanhiány, banki 
hitelek rendszere és hatása az ingatlanpiacra 

 A szűkebb – és tágabb környezetünk problémái (túlnépesedés, éhínség a 
harmadik világban, a természeti katasztrófák: szennyezés, 
éghajlatváltozás, ózonlyuk, stb.) 

A munka és tanulás világa 
 Pályaválasztás, felkészülés a továbbtanulásra esélyegyenlőség; életen át 

tartó tanulás 
 Női munkaerő, nők a munkaerőpiacon, magas beosztású női vezetők 
 Továbbképzés és átképzés 
 Munkanélküliség 

Utazás / Közlekedés 
 Közlekedési morál Magyarországon és külföldön, közlekedési szabályok 

betartása, udvariasság és türelmetlenség a közlekedésben 
 Baleset, balesetmegelőzés, a balesetek okai, ittas vezetés, diszkó balesetek 
 A közlekedés / utak fejlesztése 
 Tömegközlekedés fejlesztése 

Étkezés/Ételek 
 Egészséges és egészségtelen táplálkozás és az életmód kapcsolata 
 Éttermek, vendéglők itthon és külföldön 
 Túltápláltság és fogyókúra 
 A magyar konyha összehasonlítása más országokéval 
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  Egészségügy, sport, időjárás 
 Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei  
 Társadalombiztosítás, egészségügy 
 Népességcsökkenés, túlnépesedés 
 Orvostudomány fejlődése. Természetgyógyászat. Gyógyszerfogyasztás, 

gyógyszerárak 
 Függőségek és azok kezelése (dohányzás, ital, kábítószerek elterjedtsége) 
 A sport szerepe az egészség megőrzésében  

Szolgáltatások, kereskedelem 
 Piac, áruellátás, választék, panaszkezelés 
 Piacok, feketekereskedelem 
 Hirdetések, reklámok 
 Gazdasági helyzet 
 Állami intézmények 
 Alapvető jogaink 
 Legfontosabb jogi intézményeink 

Célnyelvi országok 
 A magyartól eltérő szokások 
 A magyartól eltérő társadalmi szerkezet 
 A célnyelvi országok gazdasági helyzete 
 A célnyelvi országok légköre 

Magyarország 
 Politikai berendezkedés 
 Választási rendszer 
 Társadalom 
 Gazdasági helyzet 
 Állami intézmények 
 Alapvető jogaink 
 Legfontosabb jogi intézményeink
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A KER C1 szint 
tartalmi követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Családdal kapcsolatos szókapcsolatok, idiómák 
 Együttélési formák, szókapcsolatai (patchwork family etc) 
 Együttélési problémák és azok hatása a társadalomra 
 Saját álláspontunk kifejtése 
 Reagálás ellenkező álláspontra 
 Információk bemutatása, összehasonlítása 
 Előnyök és hátrányok felsorolása, lakástípusok a forrás- és célnyelvi országokban 
 Lakáshelyzet, ingatlanpiac problémái, hitelintézetek, banki ügyintézés jellemzése a 

forrás- és célnyelvi országokban 
 Tágabb környezeti problémák a forrás- és célnyelvi országokban 
 Aktuális hírek 
 Idiómák, köznyelvi fordulatok használata 
 Zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása 
 Okok és következmények felsorolása 
 Információ és tanács megértése, információ átadása, információcsere 
 Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként 
 Formális telefonbeszélgetések megértése és lefolytatása 
 Hivatali kommunikáció nyelvi kifejezőeszközei szóban és írásban utazással kapcsolatos 

szókapcsolatok, idiómák, phrasal verbs  
 Utazás az angolszász világban 
 Közlekedési problémák a forrás-és célnyelvi országokban, problémakezelés, megoldás 
 Információk bemutatása, összehasonlítása 
 Előnyök és hátrányok felsorolása 
 Hazai és külföldi (célországi) éttermi, étkezési élmények, tapasztalatok összehasonlítása 
 Előnyben részesítés (I would rather…, I would prefer…, I would go for an option 

because…; Given the choice I’d…, If it was up to me I’d…stb.) 
 Az angolszász világ egyes országainak a konyhája, legismertebb ételei, receptek 

egészséggel kapcsolatos szókapcsolatok, idiómák, phrasal verbs 
 Egészségügy aktuális problémái, helyzete, kilátások a jövőre forrás- és célországban 
 Egészségügy az angolszász világban 
 Állattartási szokások az angolszász világban 
 Vita kezdeményezése, fenntartása, lezárása  
 Saját álláspontunk kifejtése 
 Reagálás ellenkező álláspontra 
 Információk bemutatása, összehasonlítása; diagramelemzés 
 Érvek és ellenérvek 
 Véleménynyilvánítás 
 Panaszkodás 
 Javaslattétel 
 Hagyományok és szokások a forrás- és célnyelvi világban 
 Ajánlattevés 
 Képleírás 
 Kiemelés, nyomatékosítás, javaslattétel 
 Pozitív, negatív és kritikus álláspont megfogalmazása 
 Vita 
 Spekuláció 
 Döntéshozatal  
 Tudomány, technológia, csúcstechnológia 
 Szókapcsolatok, kifejezések a do/make igével 
 Tudománnyal kapcsolatos szakterminológiák 
 Előadás (mondanivaló megfogalmazása, átfogalmazása) 
 Projektek bemutatása  
 Aktualitások a forrás- és célnyelvi országokban  
 Államforma bemutatása 
 A választási rendszer ismertetése 
 Társadalmi szerkezet bemutatása 
 Alapvető jogaink ismertetése 
 Állami intézmények és azok feladatainak bemutatása 

 Az egyes országok összehasonlítása

 

 

 



43 
 

Modulszerkezet‐azonosító: KER C1 / 1‐7 

 

C1.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
Egyén és társadalom 

 Generációs különbségek, különböző generációk együttélése 
 Kisebbségek/Nemzetiségek 
 Aktuális társadalmi problémák  
 Különbözőségek és azok kezelése 

Lakóhely /A szűkebb és tágabb környezetünk 
 Lakástípusok: családi ház, lakás, öröklakás, bérlakás: különbségeik, 

előnyeik és hátrányaik, lakásépítés, ingatlanárak, ingatlanhiány, banki 
hitelek rendszere és hatása az ingatlanpiacra 

 A szűkebb – és tágabb környezetünk problémái (túlnépesedés, éhínség a 
harmadik világban, a természeti katasztrófák: szennyezés, 
éghajlatváltozás, ózonlyuk, stb.) 

 
Nyelvtani egységek: A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok 
áttekintése, átismétlése, bővítése és rögzítése 
Jelen idők:  

 Simple Present vs Present Continuous Tense (egyszerű és folyamatos jelen 
idő) 

 Simple Present Perfect vs Present Perfect Continuous Tense (egyszerű és 
folyamatos befejezett jelen idő) 

Múlt idők:  
 Simple Past vs Past Continuous Tense (egyszerű és folyamatos múlt idő) 
 Simple Past Perfect vs Past Perfect Continuous Tense (egyszerű és 

folyamatos befejezett múlt idő) 
 used to vs would szerkezet 
 was / were going to szerkezet 
 was/ were about to szerkezet 
 Feltételes mód: 

 Conditional – Type Zero 
 Conditional – Type 1 
 Conditional – Type 2 
 Conditional – Type 3 
 mixed conditions 

 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Családdal kapcsolatos szókapcsolatok, idiómák 
 Együttélési formák, szókapcsolatai (patchwork family etc) 
 Együttélési problémák és azok hatása a társadalomra 
 Saját álláspontunk kifejtése 
 Reagálás ellenkező álláspontra 
 Információk bemutatása, összehasonlítása 

 Előnyök és hátrányok felsorolása, lakástípusok a forrás- és célnyelvi 
országokban 

 Lakáshelyzet, ingatlanpiac problémái, hitelintézetek, banki ügyintézés 
jellemzése a forrás- és célnyelvi országokban 

 Tágabb környezeti problémák a forrás- és célnyelvi országokban 
 Aktuális hírek
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C1.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
A munka és tanulás világa 

 Pályaválasztás, felkészülés a továbbtanulásra esélyegyenlőség; életen át 
tartó tanulás 

 Női munkaerő, nők a munkaerőpiacon, magas beosztású női vezetők 
 Továbbképzés és átképzés 
 Munkanélküliség 

Utazás / Közlekedés 
 Közlekedési morál Magyarországon és külföldön, közlekedési szabályok 

betartása, udvariasság és türelmetlenség a közlekedésben 
 Baleset, balesetmegelőzés, a balesetek okai, ittas vezetés, diszkó balesetek 
 A közlekedés / utak fejlesztése 
 Tömegközlekedés fejlesztése 

 
Nyelvtani egységek: 
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, 
bővítése és rögzítése  
Szenvedő szerkezet: 

 szenvedő szerkezet múlt, jelen és jövő időkben 
 segédigék szenvedő szerkezete 

Függő beszéd: 
 állító-, kérdőmondatok, kérések, utasítások 

Módbeli segédigék áttekintése: 
Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: 

 must, have to, need, need to, should, ought to, may/might, can, canʹt, 
could, couldn’t, will, would rather; had better etc. 

 segédigék múlt, jelen és jövő ideje 
 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Idiómák, köznyelvi fordulatok használata 
 Zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, fenntartása és lezárása 
 Okok és következmények felsorolása 
 Információ és tanács megértése, információ átadása, információcsere 
 Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár 

interjúalanyként 
 Formális telefonbeszélgetések megértése és lefolytatása 
 Hivatali kommunikáció nyelvi kifejezőeszközei szóban és írásban 

utazással kapcsolatos szókapcsolatok, idiómák, phrasal verbs  
 Utazás az angolszász világban 
 Közlekedési problémák a forrás- és célnyelvi országokban, 

problémakezelés, megoldás 

 Információk bemutatása, összehasonlítása 
 Előnyök és hátrányok felsorolása
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C1.3. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
Étkezés/Ételek 

 Egészséges és egészségtelen táplálkozás és az életmód kapcsolata 
 Éttermek, vendéglők itthon és külföldön 
 Túltápláltság és fogyókúra 
 A magyar konyha összehasonlítása más országokéval  

Egészségügy, sport, időjárás 
 Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei  
 Társadalombiztosítás, egészségügy 
 Népességcsökkenés, túlnépesedés 
 Orvostudomány fejlődése. Természetgyógyászat. Gyógyszerfogyasztás, 

gyógyszerárak 
 Függőségek és azok kezelése (dohányzás, ital, kábítószerek elterjedtsége) 
 A sport szerepe az egészség megőrzésében  

 
Nyelvtani egységek: 
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, 
bővítése és rögzítése 
Módbeli segédigék áttekintése: 
Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: 

 must, have to, need, need to, should, ought to, may/might, can, canʹt, 
could, couldn’t, will, would rather; had better etc. 

 segédigék múlt, jelen és jövő ideje 
Mellékmondatok: 

 vonatkozói mellékmondatok 
 célhatározói mellékmondatok 
 Causative structure (műveltető szerkezet) 
 melléknevek, határozók és fokozásuk, összehasonlítás 
 Egyenes vs fordított szórend 
 Kötőszavak 
 Wordformation (Szóképzés) 

 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Hazai és külföldi (célországi) éttermi, étkezési élmények, tapasztalatok 
összehasonlítása 

 Előnyben részesítés (I would rather…, I would prefer…, I would go for an 
option because…; Given the choice I’d…, If it was up to me I’d…stb.) 

 Az angolszász világ egyes országainak a konyhája, legismertebb ételei, 
receptek egészséggel kapcsolatos szókapcsolatok, idiómák, phrasal verbs 

 Egészségügy aktuális problémái, helyzete, kilátások a jövőre forrás- és 
célországban 

 Egészségügy az angolszász világban 

 Állattartási szokások az angolszász világban 
 Vita kezdeményezése, fenntartása, lezárása

 
  



46 
 

C1.4. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs: 
Szolgáltatások, kereskedelem 

 Piac, áruellátás, választék, panaszkezelés 
 Piacok, feketekereskedelem 
 Hirdetések, reklámok 
 Gazdasági helyzet 
 Állami intézmények 
 Alapvető jogaink 
 Legfontosabb jogi intézményeink 

 
Nyelvtani egységek: 
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, 
bővítése és rögzítése  
Módbeli segédigék áttekintése: 
Kötelezettséget, megengedést és képességet kifejező modális segédigék: 

 must, have to, need, need to, should, ought to, may/might, can, canʹt, 
could, couldn’t, will, would rather; had better etc. 

 segédigék múlt, jelen és jövő ideje 
Mellékmondatok: 

 vonatkozói mellékmondatok 
 célhatározói mellékmondatok 
 Causative structure (műveltető szerkezet) 
 melléknevek, határozók és fokozásuk, összehasonlítás 
 Egyenes vs fordított szórend 
 Kötőszavak 
 Wordformation (Szóképzés) 

 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Saját álláspontunk kifejtése 

 Reagálás ellenkező álláspontra 
 Információk bemutatása, összehasonlítása; diagramelemzés 
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C1.5. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:   
Célnyelvi országok 

 A magyartól eltérő szokások 
 A magyartól eltérő társadalmi szerkezet 
 A célnyelvi országok gazdasági helyzete 
 A célnyelvi országok légköre 

 
Nyelvtani egységek: 
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, 
bővítése és rögzítése 

 so és such használata 
 összehasonlító szerkezetek 
 igeidők használata 
 igei szerkezetek (verb +gerund vagy infinitive használata) 
 vonatkozói mellékmondatok 

 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Érvek és ellenérvek 
 Véleménynyilvánítás 
 Panaszkodás 
 Javaslattétel 
 Hagyományok és szokások a forrás- és célnyelvi világban 
 Ajánlattevés 
 Képleírás 
 Kiemelés, nyomatékosítás, javaslattétel 
 Pozitív, negatív és kritikus álláspont megfogalmazása 
 Vita 

 Spekuláció 
 Döntéshozatal
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C1.6. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs: 
Tudomány és technika 

 Népszerű tudományok, tudományok fejlődése napjainkban 
 A technikai eszközök szerepe a mindennapokban 
 Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

 
Nyelvtani egységek: 
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, 
bővítése és rögzítése 

 feltételes mód, kevert feltételes mondatok 
 melléknévi igenevek 
 a szenvedő szerkezetek áttekintése 
 kívánság kifejezése (I wish/If only szerkezettel) 
 a melléknevek közép és felsőfokának áttekintése, összehasonlítása 
 kiemelés, nyomatékosítás (inversion) 

 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Tudomány, technológia, csúcstechnológia 
 Szókapcsolatok, kifejezések a do/make igével 
 Tudománnyal kapcsolatos szakterminológiák 
 Előadás (mondanivaló megfogalmazása, átfogalmazása) 

 Projektek bemutatása 
 Aktualitások a forrás- és célnyelvi országokban 
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C1.7. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
Magyarország 

 Politikai berendezkedés 
 Választási rendszer 
 Társadalom 
 Gazdasági helyzet 
 Állami intézmények 
 Alapvető jogaink 
 Legfontosabb jogi intézményeink 

 
Nyelvtani egységek:  
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, 
bővítése és rögzítése 
 
Komm. és civ. ismeretek: 

 Államforma bemutatása 
 A választási rendszer ismertetése 
 Társadalmi szerkezet bemutatása 
 Alapvető jogaink ismertetése 
 Állami intézmények és azok feladatainak bemutatása 
 Az egyes országok összehasonlítása 

 Érvelés 
 Vita 
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KER C2 szint  minimális óraszám  225  maximális óraszám  250 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER C2 szint moduljaiba történő 
bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját 
„megfelelt”minősítéssel. 
Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt program alapján 
szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által összeállított és 
meghatározott modulok ismeretanyagát mérő átfogó szintfelmérő feladatsort 
legalább 60%‐ra kell teljesíteniük. Az előzetes tudásszint felmérést akkor tekintjük 
sikeresnek, ha a résztvevő teljesítménye eléri a 60%-ot. Ha ezt a szintet a résztvevő 
teljesíti, bekerül abba a modulba, amelynek előzetes tudásszint felmérését 
teljesítette.  
A képzésben résztvevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első 
moduljába akkor 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: A képzésben részt vevőnek nem okoz 
nehézséget bármiféle beszélt nyelv megértése, legyen az élőbeszéd vagy különböző 
médiaforráson keresztül sugárzott, akár gyors tempójú beszéd sem, még akkor sem, 
anyanyelvű beszélőkre jellemző sebességgel beszélnek, amennyiben van egy kis 
ideje, hogy megszokja a kiejtést. 
 
Szövegértés – Olvasás: Könnyedén el tud olvasni bármilyen témájú vagy formájú 
elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 
 
Beszéd – Társalgás: Könnyedén, erőfeszítés nélkül részt tud venni bármilyen 
társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazván a sajátos kifejezéseket, a 
különböző nyelvi fordulatokat, az idiomatikus kifejezéseket és hétköznapi 
szófordulatokat is. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is 
ügyelve beszél. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat 
nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe menően fel tudja idézni az érveket 
és a beszámolókat. Elő tud adni világosan, gördülékenyen kifejtett leírást vagy 
érvelést az adott helyzetnek megfelelő stílusban; előadását logikusan fel tudja 
építeni oly módon, hogy az a hallgatók segítségére legyen a fontos pontok 
felismerésében és megjegyzésében. 
 
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. Ha elakad, 
úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. 
Természetes módon, folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud 
tenni a jelentések árnyalatai között is. 
 
Írás: A körülményekhez stílusában alkalmazkodó, világos, gördülékeny, logikusan 
felépített szöveg megalkotására képes. Össze tudja foglalni szakmai és irodalmi 
művek tartalmát, tud róluk kritikai elemzést írni. A nyelv adta lehetőségeket 
kihasználva mások számára is követhető módon képes érvelni. Meg tud fogalmazni 
olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az 
olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.  
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Nyelvtani ismeretek rendszerezése: 
o jelen, múlt és jövő idők áttekintése, rendszerezése (cselekvő 

szerkezetek)  
o a perfect idők rendszerezése (past perfect, past perfect continuous, 

present perfect, present perfect continuous, future perfect, future 
perfect continuous)  

o egyszerű és folyamatos alakok áttekintése, rendszerezése 
o szenvedő szerkezet áttekintése, rendszerezése  
o statikus igék használatának átfogó rendszerezése 
o feltételes mondatok áttekintése if kötőszóval, és anélkül: alternatív 

feltételes mód áttekintése (should you…, if I were, …had I …, 
provided…, providing…,unless…, supposing elemekkel) 

o függő beszéd áttekintése, elmélyítése  
o indirekt kérdések rendszerezése 
o műveltető szerkezetek áttekintése, elmélyítése 
o segédigék áttekintése (múlt, jelen, jövő idejű alak) 
o főnevek, névelők, melléknevek és határozók áttekintése  
o determinánsok és névmások áttekintése 
o vonatkozó mellékmondatok áttekintése, elmélyítése  
o összetett mondatok rendszerezése 
o igenévi mellékmondatok áttekintése 
o főnévi mellékmondatok áttekintése 
o nyomatékosítás, mondathangsúly fókuszának áthelyezése (cleft 

sentences) 
o különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek (in 

this respect, accordingly, stb.) áttekintése 
o szinonimák, ellentétek 
o szóképzés használata 
o mellérendelő összetett mondatok áttekintése (kapcsolatos, ellentétes, 

választó, következtető, magyarázó mellérendelés) 
o az elöljárós szerkezetek rendszerező áttekintése 
o az alárendelő összetett mondatok áttekintése: that kötőszós 

melllékmondat; wh‐elemmel bevezetett mellékmondat; főnévi 
igeneves mellékmondat; gerundiumos mellékmondat 

o határozói mellékmondatok áttekintése: időhatározói, helyhatározói, 
okhatározói, célhatározói, eredményhatározói, módhatározói 
mellékmondatok 

o könnyen összekeverhető és gyakran rosszul használt szavak és 
kifejezések (affect – effect; alternately – alternatively; complement 
– compliment; convince – persuade; economic – economical etc.) 

o utókérdések
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

 Egyén és család, család és társadalom – az emberi kapcsolatok (család, barátság, 
munkahely) problémái; a népességszaporulat, családi pótlék, az állami gondozás, 
együttélés házasságon kívül, gyermeknevelés, az idősek problémái. generációk 
együttélése: segítség vagy konfliktusforrás, (nyugdíjrendszer, megélhetés, idősek 
otthona vs. a fiatalok problémái és lehetőségei az önálló életre).  

 Lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet lakáshoz jutás esélyei és lehetőségei, 
ingatlanközvetítés, építkezés, állami támogatások, otthontalanság; külföldi és hazai 
lakásigények. A lakótelepeken jelentkező problémák (pl. elmagányosodás, 
panelházak problémái, felújítása), a lakóhely kommunális ellátottsága, az 
önkormányzat tevékenysége a településért, a lakosságért.   

 Környezetszennyezés és környezetvédelem, világméretű problémák –
nemzetközi szervezetek tevékenysége, zöld mozgalmak; tudatosság, nevelés, 
mintakövetés. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a 
településen, ahol lakik (szemét és mérgező anyagok elhelyezése; a levegő, vizek, 
talaj szennyezettsége, ill. védelme).  

 A munka és a tanulás világa – pályamódosítás, elitképzés, tömegoktatás, 
élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás, magánoktatás, állami oktatás, egyetemi 
szakok népszerűségének és népszerűtlenségének okai. Korszerű tudás (a 
nyelvtudás fontossága). A munkavállaló és a munkáltató viszonya, munkavállalói 
jogok és kötelességek, munkakörülmények, jövedelemviszonyok, szabadságolás, 
táppénz, az alkalmazás és az elbocsátás és azok körülményei. 

 Vészhelyzetek, közlekedés, balesetek – közlekedési morál, szabálytalanságok, 
udvariasság és türelmetlenség, KRESZ, szabályok, bírságok; baleset, balesetek 
megelőzése, a balesetek okai, ittas vezetés; a jogosítvány megszerzése; 
autógondok: autólopások, az autó karbantartása, szervizek; a közlekedés fejlődése 
és fejlesztése, közlekedési problémák.  

   Utazás – belföldön és külföldön gyűjthető tapasztalatok és élmények 
összehasonlítása, a meglátogatott külföldi ország kulturális szempontú 
összehasonlítása Magyarországgal; A hazaitól eltérő hagyományok és szokások. 
Az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei.  

 Bűnözés, közbiztonság – fiatalkori bűnözés, bűncselekmények, büntetés 
végrehajtás a forrás- és célország(ok)ban, bírságok, rendőrség, bíróság, bírósági 
tárgyalások, szabályok, törvények betartása, jogi kérdések. Közbiztonság 
(bűnözés, fegyvertartás), terrorizmus stb. 

 Egészséges életmód – a társadalombiztosítás a magyar egészségügyben; 
orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, 
szervátültetés, természetgyógyászat, gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak, 
szervátültetések. A magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával; az 
étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön. 

 Magyarország – társadalmi és politikai berendezkedés: választási rendszer, 
párt(ok), hatalmi ágak, gazdasági helyzete, exportképesség, kapcsolataink és 
szerepünk az EU-ban, Magyarország és a NATO, gazdaságunk fejlődése, földrajzi 
helyzet és gazdaság: Kettős identitás, ragaszkodás a magyar kultúrához, a 
kisebbségek jogai és helyzete Magyarországon, bevándorlás kérdései. A 
legnagyobb kisebbség: a romák. Kulturális élet országunkban. A magyar kultúra a 
külföldiek szemében; csikós, gulyás, puszta, cigányzene stb.  

 Az angol nyelv és a célnyelvi országok kultúrája – nyelvjárás, a hazaitól eltérő 
történelmi és kulturális hagyományai és szokásai; turisztikai nevezetességei. 
Nyelvtanulás, nyelvismeret (kétnyelvűség, kulturális különbségek, kisebbségi 
kérdések). 

 Szórakozás – kulturális élet városon és falun, közművelődési és a kulturális élet 
lehetőségei, ʺáltalános műveltségʺ fogalma, a művelődési házak, faluházak 
feladatai és gondjai, múzeumok és közművelődés. Képzőművészet, művészeti 
nevelés. színházi élet Magyarországon és a célország(ok)ban.  

 Sport – a sportolók helyzete Magyarországon és a célnyelvi országokban, 
sportágak Magyarországon és a célnyelvi országokban, amatőr és profi sportok, 
olimpia. A sport az egyén életében, sportolási lehetőségek, extrém sportok 
népszerűsége, dopping, új sportágak, sportrendezvények. 
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 Vásárlás, szolgáltatás – kereskedelmi és szolgáltatási formák; minőség kérdése; a 
márkák. Piac, áruellátás, választék, minőség. Hirdetések, reklámok. 
Feketekereskedelem. Pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, 
valutavásárlás. Posta, távirat, telefon, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-
segélyszolgálat, benzinkút szolgáltatásai. 

 Tudomány és technika – kapcsolattartás korunkban: telefon, mobiltelefon. 
Levelezés és e-mail. A társas összejövetelek az egyes korosztályokban: civil 
szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek, klubok. Kommunikáció a 
digitális korban: okostévé, okostelefon, okostábla. 

 Aktualitások vs. társadalmi problémák a 21. században: hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, kisebbségek, a bevándorlás és annak társadalomra gyakorolt 
hatása, a munkanélküliség és szociális, gazdasági hatásai, szociális háló. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Az egyén és a család, a vér szerinti és nem vér szerinti kapcsolat megítélése – az 

angol nyelvterületeken 
 A modern család az angolszász országokban 
 Az életciklussal kapcsolatos specifikusabb hivatalos okmányok 
 Lakáskörülmények, helyi környezet, tág környezet – az angol nyelvterületeken  
 A lakásvásárlás és a lakásépítés fontosabb szakkifejezései; tulajdoni lap, 

hitelszerződés; az építkezés alapanyagai, kültéri és beltéri munkák 
 Környezettudatos életmód és szokások az angolszász világ országaiban 
 Hétköznapi élet, munka és tanulás világa – az angol nyelvterületeken 
 A hallgatói/munkavállalói mobilitással kapcsolatos ismeretek 
 A köz‐ és felsőoktatáshoz kapcsolódó specifikus szókincs és kifejezések; egyetemi 

oktatók beosztása, tudományos fokozatok; címek végzettségek nemzetközi 
megfeleltetése stb. 

 A tanulmányokkal, tanulással kapcsolatos attitűdök, viselkedési formák, 
hozzáállás, egyéni módszerek; az idekapcsolódó diákkifejezések 

 Az értékelés és a vizsgáztatás típusai, jelentősége, az idekapcsolódó kifejezések 
 A munkavállaló és a munkáltató viszonya, munkavállalói jogok és kötelességek, 

munkakörülmények, jövedelemviszonyok, szabadságolás, táppénz, az alkalmazás 
és az elbocsátás és azok körülményei, az idekapcsolódó hétköznapi kifejezések 

 Közlekedési- és utazási formák – az angol nyelvterületeken  
 Az angolszász világ legfontosabb turisztikai látványosságai 
 Társadalmi problémák (bűnözés, biztonság kérdése) – az angol nyelvterületeken, 

az angol és amerikai jogrendszer, 
 Betegségek, egészség és megelőzés; gyermekbetegségek, vírusfertőzés, járvány, 

védőoltások, ellenanyag stb. 
 Evés, ivás, életmódok – az angol nyelvterületeken gasztronómiai kifejezések, 

ínyencségek elnevezései 
 Híres angol éttermek  
 Nyelvhasználat – az angol nyelvterületeken 
 Standard és a szleng nyelvváltozat a hétköznapi társalgás beszédhelyzeteiben 
 Szabadidő, szórakozás, sport – az angol nyelvterületeken 
 A sajtótermékek típusai és a publicisztika műfajai, a sajtótermékek kiadásával 

kapcsolatos fontosabb szakszavak 
 A televíziózás és a rádiózás fontosabb szakszavai; időszakok, célközönség, sávok 

stb.  
 Specifikusabb postai és pénzügyi szolgáltatások; futárszolgálat, postafordulta, 

utánvéttel fizetés; jelzálog stb. 
 Vásárlási szokások – az angol nyelvterületeken 
 A vásárlás típusai, szereplői, tevékenységek; nagybani piac, kiskereskedő, 

közvetítő, használtáru‐üzlet; alkudozás stb. 
 Tudomány és technika – az angol nyelvterületeken 
 Hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőeszközei az SMS‐nyelv 

szóalkotási módjai 
 Az angolszász világ technikai újításai napjainkban 
 Aktualitások – az angol nyelvterületeken 
 Bevándorlók és kisebbségek helyzete az az angolszász világ 

legfontosabb/legismertebb országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, 
Kanada, Ausztrália, Írország 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 
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   Az adott témakörökben az elsajátított szókincs alkalmazásával pontosan meg tudja 
fogalmazni gondolatait, képes legyen kihangsúlyozni mondanivalóját, meg tudjon 
különböztetni dolgokat, és képes legyen kiküszöbölni a kétértelműséget.  

 Beszéde során semmi jel nem mutasson arra, hogy korlátoznia kellene, amit 
mondani akar. 

 Képes legyen jól használni az idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat, 
miközben tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. 

 Képes legyen tökéletesen megérti az anyanyelvű beszélők által használt nyelv 
szociolingvisztikai és szociokulturális implikációit, és azokra megfelelően tudjon 
reagálni. 

 Tudjon hatékonyan közvetíteni a saját és a célnyelvi közösség beszélői között, 
tekintetbe véve a szociokulturális és szociolingvisztikai különbségeket. 
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Modulszerkezet‐azonosító: KER C2 / 1‐5 

 

C2.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
 Egyén és család, család és társadalom – az emberi kapcsolatok (család, barátság, 

munkahely) problémái; a népességszaporulat, családi pótlék, az állami gondozás, 
együttélés házasságon kívül, gyermeknevelés, az idősek problémái, generációk 
együttélése 

 Lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet lakáshoz jutás esélyei és lehetőségei, 
ingatlanközvetítés, építkezés, állami támogatások, otthontalanság; külföldi és hazai 
lakásigények.  

 Környezetszennyezés és környezetvédelem, világméretű problémák –
nemzetközi szervezetek tevékenysége, zöld mozgalmak; tudatosság, nevelés, 
mintakövetés. Környezetszennyezés és mindennapi környezetvédelem a 
településen, ahol lakik (szemét és mérgező anyagok elhelyezése; a levegő, vizek, 
talaj szennyezettsége, ill. védelme).  

Nyelvtani egységek: a nyelvtani ismeretek összegzése és folyamatos elmélyítése 

 jelen, múlt és jövő idők áttekintése, rendszerezése (cselekvő szerkezetek)  
 a perfect idők rendszerezése (past perfect, past perfect continuous, present perfect, 

present perfect continuous, future perfect, future perfect continuous)  
 egyszerű és folyamatos alakok áttekintése, rendszerezése 
 szenvedő szerkezet áttekintése, rendszerezése  
 statikus igék használatának átfogó rendszerezése 

Komm. és civ. ismeretek:  
 Az egyén és a család, a vér szerinti és nem vér szerinti kapcsolat megítélése – az 

angol nyelvterületeken 
 A modern család az angolszász országokban 
 Az életciklussal kapcsolatos specifikusabb hivatalos okmányok 
 Lakáskörülmények, helyi környezet, tág környezet – az angol nyelvterületeken  
 A lakásvásárlás és a lakásépítés fontosabb szakkifejezései; tulajdoni lap, 

hitelszerződés; az építkezés alapanyagai, kültéri és beltéri munkák 
 Környezettudatos életmód és szokások az angolszász világ országaiban 

 
C2.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 
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Tartalmi követelmények  Témakör és Szókincs:  
 A munka és a tanulás világa – pályamódosítás, elitképzés, tömegoktatás, 

élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás, magánoktatás, állami oktatás, egyetemi 
szakok népszerűségének és népszerűtlenségének okai. Korszerű tudás (a nyelvtudás 
fontossága). A munkavállaló és a munkáltató viszonya, munkavállalói jogok és 
kötelességek, munkakörülmények, jövedelemviszonyok, szabadságolás, táppénz, 
az alkalmazás és az elbocsátás és azok körülményei. 

 Vészhelyzetek, közlekedés, balesetek – közlekedési morál, szabálytalanságok, 
udvariasság és türelmetlenség, KRESZ, szabályok, bírságok; baleset, balesetek 
megelőzése, a balesetek okai, ittas vezetés; a jogosítvány megszerzése 

 Utazás – belföldön és külföldön gyűjthető tapasztalatok és élmények 
összehasonlítása, a meglátogatott külföldi ország kulturális szempontú 
összehasonlítása Magyarországgal; A hazaitól eltérő hagyományok és szokások. 
Az ismert tájak, városok, országrészek jellegzetességei.  

Nyelvtani egységek: a nyelvtani ismeretek összegzése és folyamatos elmélyítése 

 feltételes mondatok áttekintése if kötőszóval, és anélkül: alternatív feltételes mód 
áttekintése (should you…, if I were, …had I …, provided…, providing…,unless…, 
supposing elemekkel) 

 függő beszéd áttekintése, elmélyítése  
 indirekt kérdések rendszerezése 
 műveltető szerkezetek áttekintése, elmélyítése 
 segédigék áttekintése (múlt, jelen, jövő idejű alak) 

Tartalmi követelmények  Komm. és civ. ismeretek:  
 Hétköznapi élet, munka és tanulás világa – az angol nyelvterületeken 
 A hallgatói/munkavállalói mobilitással kapcsolatos ismeretek 
 A köz‐ és felsőoktatáshoz kapcsolódó specifikus szókincs és kifejezések; egyetemi 

oktatók beosztása, tudományos fokozatok; címek végzettségek nemzetközi 
megfeleltetése stb. 

 A tanulmányokkal, tanulással kapcsolatos attitűdök, viselkedési formák, 
hozzáállás, egyéni módszerek; az idekapcsolódó diákkifejezések 

 Az értékelés és a vizsgáztatás típusai, jelentősége, az idekapcsolódó kifejezések 
 A munkavállaló és a munkáltató viszonya, munkavállalói jogok és kötelességek, 

munkakörülmények, jövedelemviszonyok, szabadságolás, táppénz, az alkalmazás 
és az elbocsátás és azok körülményei, az idekapcsolódó hétköznapi kifejezések 

 Közlekedési- és utazási formák – az angol nyelvterületeken  
 Az angolszász világ legfontosabb turisztikai látványosságai 
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C2.3. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi követelmények  Témakör és Szókincs:  
 Bűnözés, közbiztonság – fiatalkori bűnözés, bűncselekmények, büntetés 

végrehajtás a forrás- és célország(ok)ban, bírságok, rendőrség, bíróság, bírósági 
tárgyalások, szabályok, törvények betartása, jogi kérdések. Közbiztonság 
(bűnözés, fegyvertartás), terrorizmus stb. 

 Egészséges életmód – a társadalombiztosítás a magyar egészségügyben; 
orvostudomány, civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük, 
szervátültetés, természetgyógyászat, gyógyszerfogyasztás, gyógyszerárak, 
szervátültetések. A magyar konyha, összehasonlítva más országok konyhájával; az 
étkezéssel és ivással kapcsolatos szokások Magyarországon és külföldön. 

 Magyarország – társadalmi és politikai berendezkedés: választási rendszer, 
párt(ok), hatalmi ágak, gazdasági helyzete, exportképesség, kapcsolataink és 
szerepünk az EU-ban, Magyarország és a NATO, gazdaságunk fejlődése, földrajzi 
helyzet és gazdaság: Kettős identitás, ragaszkodás a magyar kultúrához, a 
kisebbségek jogai és helyzete Magyarországon, bevándorlás kérdései. A 
legnagyobb kisebbség: a romák. Kulturális élet országunkban. A magyar kultúra a 
külföldiek szemében; csikós, gulyás, puszta, cigányzene stb.  

Nyelvtani egységek: a nyelvtani ismeretek összegzése és folyamatos elmélyítése 

o segédigék áttekintése (múlt, jelen, jövő idejű alak) 
o főnevek, névelők, melléknevek és határozók áttekintése  
o determinánsok és névmások áttekintése 
o vonatkozó mellékmondatok áttekintése, elmélyítése  
o összetett mondatok rendszerezése 
o igenévi mellékmondatok áttekintése 
o főnévi mellékmondatok áttekintése 

Komm. és civ. ismeretek:  
 Társadalmi problémák (bűnözés, biztonság kérdése) – az angol nyelvterületeken, az 

angol és amerikai jogrendszer, 
 Betegségek, egészség és megelőzés; gyermekbetegségek, vírusfertőzés, járvány, 

védőoltások, ellenanyag stb. 
 Evés, ivás, életmódok – az angol nyelvterületeken gasztronómiai kifejezések, 

ínyencségek elnevezései 
 Híres angol éttermek
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C2.4. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
 Az angol nyelv és a célnyelvi országok kultúrája – nyelvjárás, a hazaitól eltérő 

történelmi és kulturális hagyományai és szokásai; turisztikai nevezetességei. 
Nyelvtanulás, nyelvismeret (kétnyelvűség, kulturális különbségek, kisebbségi 
kérdések). 

 Szórakozás – kulturális élet városon és falun, közművelődési és a kulturális élet 
lehetőségei, ʺáltalános műveltségʺ fogalma, a művelődési házak, faluházak 
feladatai és gondjai, múzeumok és közművelődés. Képzőművészet, művészeti 
nevelés. színházi élet Magyarországon és a célország(ok)ban.  

 Sport – a sportolók helyzete Magyarországon és a célnyelvi országokban, 
sportágak Magyarországon és a célnyelvi országokban, amatőr és profi sportok, 
olimpia. A sport az egyén életében, sportolási lehetőségek, extrém sportok 
népszerűsége, dopping, új sportágak, sportrendezvények. 

Nyelvtani egységek: a nyelvtani ismeretek összegzése és folyamatos elmélyítése 
o nyomatékosítás, mondathangsúly fókuszának áthelyezése (cleft sentences) 
o különféle diskurzusok közötti átjárás: szövegkohéziós elemek (in this 

respect, accordingly, stb.) áttekintése 
o szinonimák, ellentétek 
o szóképzés használata 
o mellérendelő összetett mondatok áttekintése (kapcsolatos, ellentétes, 

választó, következtető, magyarázó mellérendelés) 
o az elöljárós szerkezetek rendszerező áttekintése 
o az alárendelő összetett mondatok áttekintése: that kötőszós melllékmondat; 

wh‐elemmel bevezetett mellékmondat; főnévi igeneves mellékmondat; 
gerundiumos mellékmondat 

Komm. és civ. ismeretek:  
 Nyelvhasználat – az angol nyelvterületeken 
 Standard és a szleng nyelvváltozat a hétköznapi társalgás beszédhelyzeteiben 
 Szabadidő, szórakozás, sport – az angol nyelvterületeken 
 A sajtótermékek típusai és a publicisztika műfajai, a sajtótermékek kiadásával 

kapcsolatos fontosabb szakszavak 

 A televíziózás és a rádiózás fontosabb szakszavai; időszakok, célközönség, sávok 
stb. 
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C2.5. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Témakör és Szókincs:  
 Vásárlás, szolgáltatás – kereskedelmi és szolgáltatási formák; minőség kérdése; a 

márkák. Piac, áruellátás, választék, minőség. Hirdetések, reklámok. 
Feketekereskedelem. Pénzforgalom, bank, biztosító; hitelek, befektetések, 
valutavásárlás. Posta, távirat, telefon, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-
segélyszolgálat, benzinkút szolgáltatásai. 

 Tudomány és technika – kapcsolattartás korunkban: telefon, mobiltelefon. 
Levelezés és e-mail. A társas összejövetelek az egyes korosztályokban: civil 
szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági szervezetek, klubok. Kommunikáció a 
digitális korban: okostévé, okostelefon, okostábla. 

 Aktualitások vs. társadalmi problémák a 21. században: hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, kisebbségek, a bevándorlás és annak társadalomra gyakorolt 
hatása, a munkanélküliség és szociális, gazdasági hatásai, szociális háló. 

Nyelvtani egységek: a nyelvtani ismeretek összegzése és folyamatos elmélyítése 
o határozói mellékmondatok áttekintése: időhatározói, helyhatározói, 

okhatározói, célhatározói, eredményhatározói, módhatározói 
mellékmondatok 

o könnyen összekeverhető és gyakran rosszul használt szavak és kifejezések 
(affect – effect; alternately – alternatively; complement – compliment; 
convince – persuade; economic – economical etc.) 

o utókérdések 
Komm. és civ. ismeretek:  

 Specifikusabb postai és pénzügyi szolgáltatások; futárszolgálat, postafordulta, 
utánvéttel fizetés; jelzálog stb. 

 Vásárlási szokások – az angol nyelvterületeken 
 A vásárlás típusai, szereplői, tevékenységek; nagybani piac, kiskereskedő, 

közvetítő, használtáru‐üzlet; alkudozás stb. 
 Tudomány és technika – az angol nyelvterületeken 
 Hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőeszközei az SMS‐nyelv 

szóalkotási módjai 
 Az angolszász világ technikai újításai napjainkban 
 Aktualitások – az angol nyelvterületeken 
 Bevándorlók és kisebbségek helyzete az az angolszász világ 

legfontosabb/legismertebb országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, 
Kanada, Ausztrália, Írország) 

 


