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Angol C2 1 1 150 

nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú 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  960 

Maximális óraszám 1440 

Előzetesen elvárt ismeretek 

A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az 

A1.1. modulhoz nem kapcsolódik bemeneti követelmény. 

Amennyiben a képzésben részt vevő az A1.1. modultól 

eltérő modulba szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a 

képző intézmény által a kiválasztott modulhoz használt 

bemeneti szintfelmérő feladatsort. A képzésben részt vevő 

bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 

hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával (komplex 

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

ugyancsak 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt más képzési program 

adott bekapcsolódási szintet megelőző 

moduljának/tananyagegységének teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja.  
 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A modul sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának 

feltétele a modulhoz tartozó tanórákon való legalább 80%-os 

részvétel, valamint a modulzáró vizsga szóbeli és/vagy írásbeli 

részén elért legalább 60%-os eredmény. 

Igazolás kiadásának feltétele 

A modulon való részvételről szóló igazolás kiadásának 

feltétele a modulhoz tartozó tanórákon való legalább 80%-os 

részvétel. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  
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KER A1  KER A1 / 1-3 

KER A2  KER A2 / 1-3 

KER B1  KER B1 / 1-4  

KER B2  KER B2 / 1-8 

KER C1  KER C1 / 1-8 

KER C2  KER C2 / 1-6 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésbe teljesen kezdő nyelvtanulók is bekapcsolódhatnak, így ezen a 

szinten bemeneti követelményt nem támasztunk 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a 

közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy 

szavak segítségével. 

 

Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik 

személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel 

megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és 

meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolgálnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be 

tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. 

Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó 

részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és 

a címét. 
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Modulszerkezet: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a létige jelen ideje 

 személyi adatok 

 birtokos névmások  

 mutató névmások 

 birtokviszony kifejezése 

  

Témakörök és szókincs:   

 a számok 0-100 

 országok 

 foglalkozások 

 ábécé 

 a család 

 melléknevek 

 mindennapi tárgyak 

 színek, ruhadarabok 

 ételek, italok 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 javaslatok (let’s szerkezet) 

 köszönések 

 betűzés 

 személyes információk megadása 

 a család rövid leírása 

 életkor kifejezése 

 rendelés kávézóban 
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A1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 egyszerű jelen idő (Present Simple) 

 gyakoriságot kifejező határozószók 

 there is/ there are szerkezet 

 mennyiségi kifejezések (a/an, some, a lot of…) 

 Témakörök és szókincs:   

 a hét napjai 

 időhatározók 

 események, napirend 

 helyszínek, intézmények 

 közlekedési eszközök 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 az idő kifejezése 

 visszakérdezés információkra 

 szokások, kedvtelések kifejezése 

 jegyvásárlás 
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A1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a létige múlt ideje 

 egyszerű múlt idő (Past Simple) 

 rendhagyó igék 

 a személyes névmás tárgyesete 

 képesség kifejezése (can, cannot) 

  

Témakörök és szókincs:   

 dátum 

 cselekvések, szabadidős tevékenységek 

 elöljárószók 

 pénz, vásárlás 

 foglalkozások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 vélemények kifejtése 

 múltbéli esemény leírása 

 útbaigazítás 

 udvarias kérések 

 búcsúzás 
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KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

KER A1 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való 

megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül 

kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes 

adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az 

egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. 

Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű 

szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti 

a rövid, egyszerű magánleveleket. 

 

Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és 

közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy 

témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha 

egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan 

részt vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud 

beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, mindennapi 

tevékenységeiről. 

 

Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például 

köszönőlevelet írni. 
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Modulszerkezet: KER A2 / 1-3 

 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a létige jelen ideje 

 mutató névmások 

 a birtokviszony kifejezése 

 egyszerű jelen idő 

 gyakoriságot kifejező határozószók 

 módosítószók 

 a have (got) ige használata 

 there is/ there are szerkezet 

 képesség kifejezése (can) 

  

Témakörök és szókincs:   

 köszöntések 

 a család, családi ünnepek 

 országok, nemzetiségek 

 látványosságok 

 szállodai szolgáltatások 

 napirend, házimunka 

 foglalkozások 

 az idő és dátum kifejezése 

 az emberi személyiség jellemzése 

 berendezési tárgyak, épületek  

 vásárlás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 rendelés étteremben, szobafoglalás szállodában 

 napirend leírása 

 információkérés turisztikai hivatalban 

 személyek jellemzése: külső és belső tulajdonságok 

 vásárlással kapcsolatos kifejezések 
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A2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 hány/ mennyi kérdőszavak használata 

 a létige múlt ideje 

 egyszerű múlt idő (Past Simple) 

 melléknévfokozás 

 folyamatos jelen idő 

 a folyamatos és az egyszerű jelen megkülönböztetése 

  

Témakörök és szókincs:   

 ételek, italok 

 az étteremben 

 főzés, hozzávalók 

 dátum és idő kifejezése 

 mindennapi cselekvések 

 szabadidős tevékenységek 

 utazás 

 város, vidék 

 az emberi külső leírása 

 szabadidő: filmek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 rendelés az étteremben 

 az étkezési szokások és az életmód jellemzése 

 interjú-kérdések 

 útbaigazítás, lakóhelyünk bemutatása 

 képleírás, személyleírás 

 történetmondás 
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A2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 határozott és határozatlan névelők 

 a képesség és a kötelesség kifejezése 

 jövőbeli tervek kifejezése 

 preferenciák kifejezése (would like) 

 egyszerű jövő idő (will) 

 a lehetőség kifejezése 

 a tanácsadás és javaslattétel kifejezése 

 határozószók képzése 

 a befejezett jelen idő 

 a befejezett jelen és egyszerű múlt megkülönböztetése 

  

Témakörök és szókincs:   

 utazás, közlekedési eszközök 

 lakóhelyünk jellemzése 

 az időjárás 

 az emberi test, egészség 

 szabadidős tevékenységek, sportok 

 telefonálás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 bocsánatkérés 

 utazással kapcsolatos problémák megoldása 

 jövőbeli tervek, jóslatok 

 programok ajánlása, meghívás 

 egészségügyi állapotunk leírása, tanácsadás 

 segítség felajánlása és elfogadása 

 tanácskérés a gyógyszertárban 

 telefonálás 
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KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

 

KER A2 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd 

lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, 

stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek 

aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő 

témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 

közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben 

megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 

 

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely 

utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az 

érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, 

szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni 

élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is 

meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. 

 

Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, 

amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és 

benyomásairól magánleveleket tud írni. 

 

 

 

 



12 

 

Modulszerkezet: KER B1 / 1-4 

 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 kérdő mondatok, segédige nélküli kérdések 

 egyszerű jelen, folyamatos jelen, gyakoriságot kifejező határozók 

 érzelemkifejező igék 

 egyszerű múlt (Past Simple): rendhagyó igék 

 jövőbeli tervek (be going to) 

 kötőszavak, összetett mondatok 

 

Témakörök és szókincs:   

 szabadidős tevékenységek 

 emberi viszonyok 

 a munka világa, foglalkozások 

 a foglalkozások csoportosítása 

 művészetek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 népszerű szabadidős tevékenységek 

 „mini-beszélgetések” (small talk) 

 „Blackpool” BBC színdarab – részlet 

 jelentkezés írása versenyre 

 kvízek kitöltése 

 kultúrára vonatkozó kérdőív kitöltése 

 email-írás: meghívó 

 üzenet hagyása telefonon 

 BBC útifilm: népszerű nyaralóhelyek 

 

  



13 

 

B1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 befejezett jelen (Present Perfect), ever, never határozószók, for, 

since, How long… kérdés-típus 

 a képesség, a kötelesség és a tiltás segédigéi (can, must, have to) 

 valószínűség kifejezése (may, might) 

 tanácsadás (should) 

 a make/do igék 

 egyszerű és folyamatos múlt összevetése (Past Simple, Past 

Continuous) 

 Gerund/Infinitive 

  

Témakörök és szókincs:   

 oktatás: tantárgyak, iskola-típusok, iskolai napirend 

 közlekedés, közlekedési eszközök, útitervek, útinaplók 

 úti kellékek 

 egészség 

 betegség, tünetek, orvosi kellékek 

 sport 

 étkezés, egészséges ételek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 nyelvtanulással kapcsolatos tanácsadás 

 tanácsok elfogadása, elutasítása 

 útbaigazítás kérése, adása 

 látogatás az orvosnál 

 étel-receptek írása 

 kérdőív készítése sportolási szokásokról 
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B1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 „used to” szerkezet 

 elöljárószók 

 alárendelő összetett mondatok 

 célhatározói mellékmondat 

 vonatkozói mellékmondat 

 mennyiségi kifejezések: (too much/ many, enough, any) 

 a melléknevek fokozása, összehasonlító szerkezetek 

 határozott és határozatlan névelők, a névelő elhagyása 

  

Témakörök és szókincs:   

 a pénz világa 

 a természet 

 tevékenységek a természetben 

 szokások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 vásárlás 

 találós kérdések 

 lebeszélés, rábeszélés 

 érvelés 
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B1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a ’like’ különböző funkciói 

 a szenvedő szerkezet (jelen, múlt) 

 a befejezett jenen, just, yet, already 

 a feltételes mód 1. típusa 

 szóképzés 

 névmások 

 állandó szókapcsolatok 

  

Témakörök és szókincs:   

 város, vidék, lehetőségek a városban 

 bűnözés, büntetések 

 problémák 

 érzelemkifejező jelzők 

 filmek, műfajok 

 az internet, technológiai fejlődés, kommunikációs eszközök 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 a panasz kifejezése, panaszlevél írása 

 kérés, felajánlás 

 vélemény kifejtése 

 álmok, célok megfogalmazása 

 brit hírességek életútja 

 hivatalos és nem hivatalos levelek megkülönböztetése 
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KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

 

KER B1 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és 

előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, 

amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az 

aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, 

ha a szereplők köznyelven beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, 

amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, 

nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. 

 

Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és 

közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert 

témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki 

magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a 

véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző 

lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe 

tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely 

tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud 

világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, 

élményeknek. 
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Modulszerkezet: KER B2 / 1-8 

 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 kérdő mondatok 

 igeidők ismétlése 

 módbeli segédigék: must, have to, should 

 a used to és a would segédigék 

 elöljárószók 

 a say és a tell igék 

 jövő idejű időhatározók 

 mellérendelő összetett mondatok, kötőszavak 

 

 Témakörök és szókincs:   

 idiómák 

 nyelvek, nyelvtanulás 

 emberi viszonylatok 

 a történetmondás műfajai 

 a hírek nyelvezete 

 tulajdonságok 

 az üzleti élet 

 a jövő technológiája 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 nyelvtanulási stratégiák ajánlása 

 bemutatkozó levél 

 történetmondás személyes élmények alapján 

 állásinterjú: szerepjáték 

 kísérőlevél írása 

 népszerű BBC sorozat bemutatása 

 félreértések kezelése 

 BBC film a YouTube-ról 
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B2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 melléknévfokozás 

 -ing/-ed végű melléknevek 

 utókérdés 

 szóképzés 

 módbeli segédigék: az udvarias kérés 

 összetett igék 

 feltételes mód:1-es és 2-es típus, 1real conditional’ 

 képesség kifejezése jelen és múlt időben 

 névelők 

 mennyiséget jelölő kifejezések 

 vonatkozói mellékmondat 

 Témakörök és szókincs:   

 technológiai vívmányok, találmányok 

 az internet 

 technikai problémák 

 lakókörnyezetünk 

 létesítmények 

 sikeres életpályák 

 képesítés, végzettség kifejezése 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 érvelő fogalmazás (előnyök, hátrányok kifejtése) 

 hirdetés feladása 

 tanácsadó email 

 internetes posztok 

 udvarias kérések, teljesítésük, visszautasításuk 

 összefoglalás, tömörítés 

 vendéglátás, vendégségben 
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B2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a feltételes mód 3. típusa 

 a szenvedő szerkezet 

 a függő beszéd 

 a bizonytalanság kifejezése módbeli segédigékkel 

 Gerund, Infinitive 

 a tanácsadás és a figyelmeztetés kifejezőeszközei 

 Témakörök és szókincs:   

 a történelem, történelmi korok, történelmi találmányok 

 a személyleírás eszközei 

 állandó szókapcsolatok 

 környezetünk, környezetvédelem 

 a repülőtéren 

 szóképzés: előtagok 

 az összetett mondatok kapcsolóelemei 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 történelmi események leírása 

 ismerkedés a wikipédiával 

 a bizonytalanság kifejezése 

 BBC dokumentumfilm a klímaváltozásról 
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B2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a függő beszéd, függő kérdés 

 függő beszédet bevezető igék 

 befejezett jelen és egyszerű múlt, időhatározók 

 módosítószók  

Témakörök és szókincs:   

 az emberi személyiség 

 az érzelemkifejező jelzők 

 melléknévképzés 

 a hirdetések nyelvezete 

 véleménykifejező jelzők 

 a fogyasztói társadalom 

 társadalmi problémák, bűncselekmények 

 azonos alakú szavak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 tudakozódás telefonon 

 nem hivatalos e-mailek 

 történetmondás (első találkozások) 

 hivatalos levelek: panaszlevél 
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B2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 múlt- és jelenbéli szokások kifejezőeszközei (used to, would, be 

used to) 

 a jövő idő kifejezőeszközei (be going to, will, folyamatos jelen, 

might) 

 a múlt kifejezőeszközei 

 „bárcsak”-szerkezet (wish, if only), ’should have’ 

 érzelemkifejező igék 

 összetett igék 

  

Témakörök és szókincs:   

 a jó és a rossz viselkedés 

 megszámlálhatatlan és csak többes számú főnevek 

 játékszabályok, folyamatleírások 

 szólások, közmondások 

 az olvasás: irodalmi műfajok 

 érzelemkifejező jelzők 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 a szünidő megtervezése, programajánlatok 

 az anekdota 

 olvasási szokások felmérése. kérdőív 

 olvasónapló 

 a vélemény kifejtő esszé gyakori kifejezőeszközei 
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B2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 névelők 

 feltételes mód (minden típus), kötőszavak 

 módbeli segédigék: kötelesség, tiltás, engedély képesség kifejezése 

 a folyamatos jövő 

 a befejezett jövő 

 célhatározói mellékmondatok 

 

Témakörök és szókincs:   

 hirdetés, reklám 

 összetett főnevek 

 nemzedékek, korszakok 

 szóképzés: igéből képzett főnevek 

 állandósult szókapcsolatok (ige+ főnév összetételek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 meggyőzés saját ötletekről, javaslattétel 

 összehasonlító jelentés 

 üzleti ötlet, találmány bemutatása 

 betelefonálás rádióműsorba 

 vita, ellentmondás 
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B2.7. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 mennyiségi kifejezések (few, little, several, plenty, a great 

number of…) 

 a függő beszéd, bevezető igék 

 nyomatékosítás, hangsúlyozás eszközei 

 a feltételes mód, vegyes típusok 

 Gerund, Infinitive 

 vonzatos igék 

  

Témakörök és szókincs:   

 média, televízió 

 többjelentésű szavak 

 a nyomtatott sajtó, műfajok 

 viselkedést kifejező igék, idiómák 

 viselkedést leíró jelzők 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 televíziózási szokások felmérése, kérdőív 

 a „celebek” világának bemutatása 

 sajtóhírek  

 értékelések írása 

 családi ünnepek, rituálék bemutatása 
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B2.8. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Gerund és Infinitive: jelentésbeli eltérések 

 a módbeli segédigék előidejű alakjai 

 vonatkozói mellékmondatok (szűkítő, nem szűkítő 

mellékmondatok) 

 a határozói igenév  

Témakörök és szókincs:   

 a bűnözés, bűncselekmények 

 internetes csalás 

 rokon értelmű szavak 

 vonzatos igék 

 túrázás, túlélő túrák, turizmus, idegenvezetés 

 a mozi, filmes műfajok 

 művészeti ágak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 egy bűneset leírása szemtanúként 

 elővigyázatosságra felhívó hirdetmény készítése 

 szerencsés kimenetelű vészhelyzetek értékelése 

 leíró esszé: kedvenc műalkotásom 
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KER C1 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

KER B2 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tananyagegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való 

megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és 

rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül 

érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 

szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket 

és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak 

szakterületéhez. 

 

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

keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan 

használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, 

véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz 

tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 

dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket 

részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 

 

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben 

fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett 

témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az 

olvasóhoz tudja igazítani. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-8 

 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a folyamatos időviszony 

 szokások jelenben és múltban 

 a feltételes mód minden típusa, ’wish’ használata 

 Gerund és Infinitive: szenvedő és előidejű alakok 

 Témakörök és szókincs:   

 az örökségünk, eredetük 

 a ’name’ szóval kapcsolatos összetételek 

 tulajdonnévi eredetű köznevek 

 személyiség-típusok, jellemzők, tulajdonságok 

 a személyleírásnál használható idiómák 

 metaforák 

 a véleménykifejezés eszköztára 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 személyes profil létrehozása 

 tárgyak leírása 

 személyiségtesztek értékelése 

 személyiségprofil ismertetése 
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C1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 főnévi szerkezetek 

 vonatkozói mellékmondatok 

 az ajánlattevés szerkezetei 

 az ’it’ használata 

 a befejezett időviszony 

 hipotetikus preferenciák kifejezőeszközei 

  

Témakörök és szókincs:   

 természeti jelenségek leírása 

 társadalmi problémák 

 döntéshozatal, idiómák 

 a bíróságon 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 leíró fogalmazás: nyaralóhelyek, szünidős élmények 

 érvek és ellenérvek 

 lakókörnyezetünk 

 bírósági tárgyalás összefoglalása 
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C1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a modalitás kifejezése módbeli segédigékkel 

 a szenvedő szerkezet 

 a műveltetés  

Témakörök és szókincs:   

 titkok, rejtélyek, mítoszok, legendák 

 összetett igék 

 időhatározós kifejezések 

 újságnyelvi klisék 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 a Wikileaks 

 történetmondás (a kronológiai sorrend betartása) 

 „titkos” napló írása 

 rejtélyfejtés 
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C1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a jövő kifejezésének igeidői 

 megengedő mellékmondat (despite, although, however) 

 ok- és célhatározói mondatok 

 kötőszavak 

 Témakörök és szókincs:   

 futurológia 

 a divat, trendek 

 trend-jóslatok a jövőre 

 a nyelvek jövője 

 a globális nyelv 

 elöljárószavas kifejezések 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 statisztikán alapuló jelentés írása 

 az „évtized mérlege” – fogalmazás 

 okok és következmények elemzése 

 vélemények összegzése 
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C1.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 kiemelő szerkezetek 

 a Participle egyidejű és előidejű formái 

 többszörösen összetett mondatok 

  

Témakörök és szókincs:   

 a menekülés szinonimái 

 szóképzés: szófajváltás 

 a kockázat szinonimái 

 idiómák (szabadidő) 

 nehéz élethelyzetek, sorsfordító élmények 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 „lakatlan sziget”-játék: menekülési tervek, túlélő készletek 

 az információszerzés formái 

 a meggyőzés eszközei 

 érvelési technikák, kommunikációs stratégiák 

 

  



31 

 

C1.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a ’Future in the Past’ 

 kihagyásos szerkezetek 

 helyettesítő elemek 

 Témakörök és szókincs:   

 időhatározós kifejezések (on the verge of, at the dawn of, in years to 

come…) 

 az idővel kapcsolatos állandó összetételek 

 a jövőnk 

 a döntéshozatal frázisai 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 meghatározó gyermekkori élményeim 

 hatékony időgazdálkodási tanácsok 

 fordulópontok az életben 

 helyzetelemzés 
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C1.7. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 igei szerkezetek nem valós cselekvések kifejezésére 

 idő-, mód-, célhatározós kifejezések 

 gyakoriságot kifejező határozószók 

 

Témakörök és szókincs:   

 a művészet, művészeti ágak, műfajok 

 műalkotások jellemzésének jelzői 

 az önkifejezés lehetőségei 

 művészeti divatok 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 egy kiállítás értékelése 

 műalkotások leírása 

 ajánlólevél 

 a jellemzés eszközei, fordulatai 
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C1.8. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 az inverzió 

 melléknévfokozás 

 hasonlító szerkezetek 

 Témakörök és szókincs:   

 jövőbeli kilátások 

 tárgyalás 

 állandó szószerkezetek 

 rokon értelmű szavak 

 ambíciók, képzettség, tapasztalatok kifejezése 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 nyaralástervezés, egyeztetés 

 ötletek ütköztetése 

 pozíciók értékelése 

 előnyök, hátrányok kifejtése 
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KER C2 szint minimális óraszám 180 maximális óraszám 270 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

KER C1 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tananyagegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való 

megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az 

élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha 

van ideje megszokni az akcentust. 

 

Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy 

formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, 

irodalmi művet. 

 

Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, 

vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a 

különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok 

finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és 

fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a 

helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti 

meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 

megjegyezze. 

 

Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő 

szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és 

cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges 

pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi 

műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-6 

 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 azonos alakú szavak eltérő nyelvtani viselkedése 

 megszámlálhatatlan főnevek 

 mondatrészek, szófajok 

 jelen idők 

 inverzió 

 Témakörök és szókincs:   

 azonos alakú és többjelentésű szavak 

 életmód 

 különleges életutak- az életpálya szakaszai 

 családi élet 

 lakóhely, lakókörnyezet 

 veszély, kockázat 

 veszélyes foglalkozások 

 extrém sportok 

 balesetek 

 szerencsejáték 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 Nagy Britannia napjainkban 

 Oxford, London – élet a városban 

 összefoglaló írása 

 a nem hivatalos levél kritériumai 

 Yeats egy verse 
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C2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a múlt idők rendszere 

 a „nemzetközi angol” nyelvtani sajátosságai 

 a szenvedő szerkezet 

 Témakörök és szókincs:   

 a fogyasztói társadalom 

 hitel, adósság 

 a bankok, a tőzsde 

 pénzügyek, nyeremények 

 az állatvilág 

 vadászat 

 állati jogok, jogvédő szervezetek 

 a cirkusz világa 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 a hivatalos levél kritériumai 

 képleírás: stílusok 

 olvasói hozzászólások írása: vélemény kifejtés 

 George Eliot és Ted Hughes verseinek olvasása 
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C2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 módbeli segédigék (ought to/ should, a must és a need különböző 

funkciói) 

 a szólások, közmondások szerkezete 

 a feltételes mód 

 az újságnyelv nyelvtani sajátosságai 

 Gerund, Infinitive 

 az összetett mondatok fajtái 

 Témakörök és szókincs:   

 kommunikáció, a kontextus 

 testbeszéd 

 a megjelenés, stílusok 

 média 

 a nyomtatott sajtó 

 sajtószabadság 

 igazságszolgáltatás 

 büntetés-fajták, a halálbüntetés 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 érvelés: „Nem a ruha teszi az embert.” 

 leíró fogalmazás 

 önéletrajz 

 Sylvia Plath egy verse, Charlotte Bronte: Jane Eyre –részletek 
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C2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 a befejezett igeidők 

 Gerund és Infinitive 

 összetett mondatok: típusok 

 kötőszavak 

 Témakörök és szókincs:   

 a hírnév: reflektorfényben 

 imázs-építés 

 személynévből képzett köznevek 

 nehéz élethelyzetek 

 veszélyes sportok 

 szójátékok 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 amerikai hírességek 

 életrajzok, Lady Diana életrajza 

 Defoe: Robinson Crusoe (részlet) 
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C2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 az -ing végű igék – eltérő mondatban betöltött szerep 

 kötőelemek 

 vonatkozói mellékmondat 

 a ’use’ különféle használati lehetőségei 

 Témakörök és szókincs:   

 az üzleti élet, sikerek, kudarcok 

 a vállalkozás 

 a Földön kívüli élet  

 a világegyetem 

 az űrkutatás 

 eufémizmusok 

 testrészek - szólásokban 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 panaszlevél 

 fantasztikus irodalom 

 Shelley egy verse 

 UFO - kaland 
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C2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 mondattan: mondatfajták 

 mondatszerkesztés 

 az összetett mondatok típusai 

 kötőelemek 

  

Témakörök és szókincs:   

 a nyelvek jövője 

 jövevényszavak 

 a nyelvi változások 

 társadalmi problémák 

 a brit, az amerikai és az ausztrál angol 

 etikai problémák 

 közhelyek, klisék, töltelékszavak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 tanácsadó levél (hivatalos és nem hivatalos változat) 

 újsághírek 

 a Függetlenségi Háború – naplórészlet 

 Edwin Muir egy verse 

 

 


