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Angol C2 3 1 147 

nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Dover Nyelvi Centrum Kft. 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése ANGOL 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajtája Kombinált nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés formája Csoportos képzés  

Minimális óraszám  1170 óra (1050 óra + 120 óra opcionális) 

Maximális óraszám 1430 óra (1300 óra + 130 óra opcionális) 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt 

óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, 

valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett 

képzést záró vizsga sikeres teljesítése. 

Igazolás kiadásának feltétele 
A nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt 

óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel. 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 

KER A1  KER A1 / 1-3 

KER A2  KER A2 / 1-3 

KER B1  KER B1 / 1-4   

KER B2  KER B2 / 1-6 + KER B2/ OP 1-2 

KER C1  KER C1 / 1-6 + KER C1/ OP 1-2 

KER C2  KER C2 / 1-5 

Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 SZINT 
 

KER A1 szint minimális óraszám 105 maximális óraszám 130 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Kezdő szintű tananyagegységbe történő csatlakozáskor írni- és olvasni 

tudás, alapvető szóbeli kommunikációs készségek. 

A szint kimeneti 

követelményei 
Kommunikációs készség : Tényeket tud közölni saját magáról, 

munkahelyéről, foglakozásáról, el tud mondani nagyon rövid, előre 

begyakorolt mondatokat, képes alapvető munkahelyi és társadalmi 

érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi üdvözlési és búcsúzási, 

bemutatkozási formulák használatával. Tud kérést, köszönést, sajnálkozást, 

stb. kifejezni. Szavakat és szócsoportokat össze tud kapcsolni alapvető 

lineáris kötőszavakkal, fel tud tenni és meg tud válaszolni ismerős tényekre 

vonatkozó kérdéseket. Nagyon egyszerű, tényszerű kommunkációra képes. 

Írásbeli készség : Meg tud írni egyszerű, tőszavas mondatokkal 

megfogalmazott kérdéseket, utasításokat, útbaigazításokat. Le tud írni 

egyszerű adatokat, neveket tartalmazó üzeneteket, és fel tud tenni 

egyszerű, tényszerű kérdéseket. Meg tud írni rövid, tényszerű tájékoztatót, 

bejelentést. Adatokat tud kérni és megadni írásos formában. Tényeket tud 

közölni saját magáról, munkahelyéről, foglalkozásáról. Képes alapvető 

munkahelyi és társadalmi írásos közlésekre a legegyszerűbb mindennapi 

üdvözlési és búcsúzási formulák használatával. Számokat, dátumokat, 

személyes adatokat, egyszerű szavakat és rövid mondatokat megfelelően 

alkalmaz. 

Beszédértés : Megérti az egyszerű, lassan megfogalmazott kérdéseket, a 

lassan hozzá intézett kérdéseket és utasításokat, követni tud 

útbaigazításokat, át tud venni  egyszerű, rutinjellegű néhány szavas 

adatokat, neveket tartalmazó üzeneteket, megérti az azokra kapott 

tényszerű válaszokat. 

Szövegértés : Egyes fordulatokra lebontva megért nagyon rövid, egyszerű 

szövegeket, felismer ismerős szavakat és alapvető fordulatokat. Megérti az 

egyszerűbb információs anyagok és rövid, egyszerű leírások tartalmát, 

követni tud egyszerű, rövid, írásos útbaigazításokat. Felismer és értelmez 

nagyon egyszerű, gyakran előforduló jeleket és az ahhoz kapcsolódó 

egyszerű szavakat, szóösszetételeket. 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Létige, személyes névmások 

 Határozott és határozatlan névelők (the, a, an) 

 There is (a)/are (some) szerkezet 

 Birtokviszony (’s, of) 

 Birtokos szerkezet (has/have got) 

 Birtokos névmási jelzők  (my,  your) 

 Birtokos névmás (mine, yours) 

 Névmások alany és tárgyesete (she/her) 

 Kié/kinek a…? Whose? 

 Folyamatos jelen idő (+, -, ? és rövid válasz) 

 Közelre és távolra mutató névmások (this/these/that/those) 

 Kérdőszavak 

 Egyszerű jelen idő (E/3!) (+, -, eldöntendő és kérdőszavas kérdések) 

 Elöljárószók idő kifejezésére( in, on, at) 

 Elöljárószók hely kifejezésére (in, on, next to, in front of, behind, 

under) 

 Would you like a/some…? I’d like…, I’ll have… 

 Visszautalás főnévre (one, ones) 

 Gyakoriságot kifejező határozószók (never, usually, sometimes, often) 

 Képesség kifejezése (can, can’t) 

 Melléknevek és módhatározók 

 Egyszerű múlt idő (+, -, mondatok szabályos és rendhagyó igékkel) 

 Egyszerű múlt idő (?, válaszok) és az itt használt határozószók ago, 

last year stb. 

 Infinitive Would like to do, vagy Gerund like doing? 

 Határozott névelő (the) használata vagy elhagyása 

 Jövőbeni tervek: going to (+, -, ? és rövid válaszok) 

 Kérdések a jelenben, múltban és a going to szerkezettel 

 Can (can’t) használata engedélykérésre és adásra 

 Felajánlás Shall I/we…? 

 Az adott pillanatban hozott döntés (’ll) 

 Egyszerű múlt idő használata elbeszélésre 

 Mennyi/Hány? How many/How much? 

 Néhány/Valamennyi some/any 

 Sok: a lot, many, much 

 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek  és a, some, one/s   

 Gyakoriságot kifejező határozószók 

 Kell, muszáj: have to, must 
 Egyszerű célhatározói mellékmondatok 

 Tanácsadás should, why don’t you  
 Melléknevek közép- és felsőfoka 

 Igék, melyeket tárgy és részeshatározó követ: give, write, buy stb. 

 Present Perfect (ever, never) 

 Be és a have got 

 Kérdőszavak Who? What? Whose? 
 Elöljárószók használata időpontok kifejezésére 

 Segédigék engedély, kötelezettség, tanács és lehetőség kifejezésére (can, 

can’t, could, may, would, must, (don’t) have to, should, must(n’t)) 

 A jövő: tervek, döntések és előkészületek (will, going to és folyamatos 

jelen idő) 
 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Kevés a few, a little 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Nemzetközi szavak 

 ABC, betűzés, intonáció, kiejtés 

 Üdvözlés, köszönés, búcsúzás 

 Országok, nemzetiségek 

 Foglalkozások megnevezése 

 Lakcím és telefonszámok, személyes adatok 

 Mindennapi tárgyak 

 Színek 

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

 Menetrend 

 Napi rutinok 

 Család 

 Néhány állandósult szókapcsolat (pl. have a bath, have breakfast stb.) 

 Étel- és italnevek, rendelés kávézóban/étteremben 

 Árak, pénznemek 

 Szabadidős tevékenységek 

 Lakások, felszerelési tárgyak 

 Készségek és képességek 

 Egyszerű levelek 

 Ünnepnapok, felköszöntések (születésnap) 

 Sorszámnevek, dátumok, 

 Összetételek some és any  használatával 

 Üzletek, vásárlás 

 Szálláshelyek, szállodák , szállásfoglalás 

 Hétvége, nyaralás, utazás 
 Összetett főnevek 

 Közlekedés, útbaigazítás 

 Ellentétpárok 

 Időjárás 

 Javaslatok, tanácsok 

 Sport 

 Orvosnál (testrészek, alapbetegségek, sérülések stb.) 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Étkezési  szokások 

 Üdvözlési, köszönési, búcsúzási szokások   

 Bemutatkozás 

 Legismertebb turisztikai látványosságok 

 Pénznemek 

 Családi és nemzeti ünnepek 

 Hírességek életrajzai (színészek, írók, zeneszerzők, sportolók stb.) 

 Fontosabb közlekedési csomópontok (reptér, pályaudvar, metró stb.) 

 Baloldali közlekedés, közlekedési táblák 

 Angolszász eredetű sportok, népszerű sportágak 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök:                                                           

Nemzetközi szavak 

ABC, betűzés, intonáció, kiejtés 

Üdvözlés, köszönés, búcsúzás 

Országok, nemzetiségek 

Foglalkozások megnevezése 

Lakcím és telefonszámok, személyes adatok 

Mindennapi tárgyak 

Színek 

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

Menetrend 

Napi rutinok 

Család 

Néhány állandósult szókapcsolat (pl. have a bath, have breakfast stb.) 

Étel- és italnevek, rendelés kávézóban/étteremben 

Árak, pénznemek 

Szabadidős tevékenységek 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Létige, személyes névmások 

Határozott és határozatlan névelők (the, a, an) 

There is (a)/are (some) szerkezet 

Birtokviszony (’s, of) 

Birtokos szerkezet (has/have got) 

Birtokos névmási jelzők  (my,  your) 

Birtokos névmás (mine, yours) 

Névmások alany és tárgyesete (she/her) 

Kié/kinek a…? Whose? 

Folyamatos jelen idő (+, -, ? és rövid válasz) 

Közelre és távolra mutató névmások (this/these/that/those) 

Kérdőszavak 

Egyszerű jelen idő (E/3!) (+, -, eldöntendő és kérdőszavas kérdések) 

Elöljárószók idő kifejezésére( in, on, at) 

Elöljárószók hely kifejezésére (in, on, next to, in front of, behind, under) 

Would you like a/some…? I’d like…, I’ll have… 

Visszautalás főnévre (one, ones) 

Gyakoriságot kifejező határozószók (never, usually, sometimes, often) 

Képesség kifejezése (can, can’t) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Étkezési  szokások 

Üdvözlési, köszönési, búcsúzási szokások   

Legismertebb turisztikai látványosságok 

Pénznemek 
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A1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök                                                         

Lakások, felszerelési tárgyak 

Készségek és képességek 

Egyszerű levelek 

Ünnepnapok, felköszöntések (születésnap) 

Sorszámnevek, dátumok, 

Összetételek some és any  használatával 

Üzletek, vásárlás 

Szálláshelyek, szállodák , szállásfoglalás 

Hétvége, nyaralás, utazás 

                                                    

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Melléknevek és módhatározók 

Egyszerű múlt idő (+, -, mondatok szabályos és rendhagyó igékkel) 

Egyszerű múlt idő (?, válaszok) és az itt használt határozószók ago, last year 

stb. 

Infinitive Would like to do, vagy Gerund like doing? 

Határozott névelő (the) használata vagy elhagyása 

Jövőbeni tervek: going to (+, -, ? és rövid válaszok) 

Kérdések a jelenben, múltban és a going to szerkezettel 

Can (can’t) használata engedélykérésre és adásra 

Felajánlás Shall I/we…? 

Az adott pillanatban hozott döntés (’ll) 

Egyszerű múlt idő használata elbeszélésre 

Mennyi/Hány? How many/How much? 

Néhány/Valamennyi some/any 

Sok: a lot, many, much 

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek  és a, some, one/s   

Gyakoriságot kifejező határozószók 

Kell, muszáj: have to, must 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei  

Családi és nemzeti ünnepek 

Hírességek életrajzai (színészek, írók, zeneszerzők, sportolók stb.) 
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A1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök                                                         
Összetett főnevek 

Közlekedés, útbaigazítás 

Ellentétpárok 

Időjárás 

Javaslatok, tanácsok 

Sport 

Orvosnál (testrészek, alapbetegségek, sérülések stb.) 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Egyszerű célhatározói mellékmondatok 

Tanácsadás should, why don’t you  
Melléknevek közép- és felsőfoka 

Igék, melyeket tárgy és részeshatározó követ: give, write, buy stb. 
Present Perfect (ever, never) 
Be és a have got 
Kérdőszavak Who? What? Whose? 
Elöljárószók használata időpontok kifejezésére 

Segédigék engedély, kötelezettség, tanács és lehetőség kifejezésére (can, 

can’t, could, may, would, must, (don’t) have to, should, must(n’t)) 
A jövő: tervek, döntések és előkészületek (will, going to és folyamatos jelen 

idő) 
Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

Néhány, valamennyi some, any 
Kevés a few, a little 
Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Fontosabb közlekedési csomópontok (reptér, pályaudvar, metró stb.) 

Baloldali közlekedés, közlekedési táblák 

Angolszász eredetű sportok, népszerű sportágak 
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KER A2 SZINT 
 

KER A2 szint minimális óraszám 105 maximális óraszám 130 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az előző tananyagegység kimeneti szintje egyben a jelen tananyagegység 

bemeneti szintje, melynek mérése a képzési programban meghatározottak 

szerint történik. 

A szint kimeneti 

követelményei 
Kommunikációs készség : Egyszerű, begyakorolt feladatok során, egyszerű 

fordulatok segítségével tud kommunikálni, kér, kérdez és válaszol. 

Útbaigazítást kér és ad, ha szükséges. Megérti és közvetíti a rövid, 

egyértelmű közléseket, útbaigazításokat. Egyszerű szavakkal beszél a 

terveiről, találkozókról, napirendről, helyekről, tárgyakról. Rövid, egyszerű, 

előre begyakorolt előadást tud tartani, megválaszolja a rövid, egyszerű, 

tagoltan feltett, tényszerű kérdéseket. Elboldogul rövid munkahelyi és 

azzal kapcsolatos szituációkban, képes korlátozott mértékű 

információcserére, egyszerű, betanult fordulatok segítségével. Fel tud tenni 

kérdéseket, ezekre reagálni is tud. Elegendő szókincse van ahhoz, hogy 

boldoguljon alapvetően ismerős helyzetekben és témákban. 

Írásbeli készség : Általa ismert témákban tud rövid, egyszerű 

feljegyzéseket készíteni állandósult kifejezések, levélsablonok 

használatával. Megválaszol rövid, egyszerű, tömören feltett, tényszerű 

kérdéseket. Egyszerű kötőszavakkal szócsoportokat képes összekapcsolni. 

Korlátozott kompetenciájának és gyakorlatának megfelelő rövid szövegből 

ki tud választani és le tud írni kulcsszavakat és fordulatokat vagy rövid 

mondatokat. 

Beszédértés: Megérti az egyszerű, mindennapi társalgás során a világosan 

és érthetően hozzá intézett fordulatokat. Megért egyértelmű bejelentéseket, 

közléseket, útbaigazításokat. Beszédben és írásban megérti az egyszerű 

szavakkal kifejezett, tényszerű közléseket tervekről, találkozókról, 

napirendről, helyekről, tárgyakról. Megért egyszerű, ismert tartalmú sablon 

leveleket, üzeneteket, feljegyzéseket, formanyomtatványokat. Számára 

ismerős témákban megért olyan rövid, egyszerű, konkrét szövegeket, 

amelyek gyakran használt mindennapi vagy foglalkozással kapcsolatos 

nyelvezetet tartalmaznak. Ismerős témákban megérti a szabványlevelek és 

faxok alapvető fajtáit. 

Szövegértés : Felismer jól körülhatárolható információkat egyszerű, 

mindennapi anyagokban, például hirdetésekben, prospektusokban, 

étlapokon, hivatkozási listákon és menetrendekben. Megtalál bizonyos 

információkat, és ki tudja szűrni a szükséges információt. Megérti az 

egyszerű nyelven megírt utasításokat. Mindennapi témájú, konkrét, rövid 

szövegek általános jelentésének segítségével a szövegösszefüggésből ki 

tudja következtetni ismeretlen szavak valószínű jelentését. 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Folyamatos jelen vs. egyszerű jelen 

Melléknevek és elöljárók                                                                        

Vélemények (I think)                                                                                                 

Kötelezettség (have to, must)                                                                                          

Kérdések és rövid válaszok                                                                            

Határozószók helye                                                                                           

Mennyiség kifejezése                                                                                       

Melléknevek összehasonlítása alapfokon (as...as)                                               

Melléknevek sorrendje                                                                                                    

We use a … for …-ing szerkezet                                                                                                                   

Időhatározók (yesterday, in the afternoon)                                                        

Mennyiséget kifejező szavak (some-, any-, no-, every-, too és very/too much, too 

many)                                                                                                              

For és a since használata 

Feltételes mód : 1. típus       

Ige+névmás tárgy esete+to+főnévi igenév (She told George to be a good boy.) 

Függő beszéd bevezetése (say és tell)(George told Grandma he was only a little 

boy.) 

Szóképzés: melléknevek, szinonimák, ellentétpárok 

Módhatározók 

  Helyhatározók prepozíciókkal 

Összehasonlítások (like, as, than) 

Feltételes mód: ígéretek, fenyegetések, figyelmeztetések 

Modális segédigék: bizonyosság 

Időhatározói mellékmondatok 

- jelen idővel 

- if vagy when, until as soon as, after, before 

Tanácsadás If I were you, I’d …          

Jövő idő: tervezés 

Beépített kérdések 

- I wonder if… / Would you mind… 

  Szóképzés: igékből főnevet 

Feltételes mód: 2. típus 

Nem valós múlt idő: wish 

Present perfect:  for és since 

Ismerkedés az újságcikkek nyelvezetével (a szenvedő szerkezet alapjai) 

Segédigék: kényszer, tiltás, engedély 

Igék: make vagy do 

Mennyiségek kifejezésmódjai 

Phrasal verbs – egyszerű kifejezések      
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Telefonálás, 

Ruhák, öltözködés 

Hasonló hangzású szavak 

Leíró formák 

Nyomtatványok kitöltése 

Formális és informális levélformák 

Családi kapcsolatok, rokonságok 

Személyleírás (külső, belső tulajdonságok ) 

Szórakozás (pub, mozi, színház, zene stb.) 

Városok, falvak, lakókörnyezet 

Nevezetességek 

Helyi szokások 

Természeti leírások 

Különböző sportágak 

Étkezések, étkezési szokások 

Hobbik 

Házimunkák 

TV, színház, mozi, éttermek, bárok 

Utazási szokások: autó, vonat, repülő 

Kirándulás, szállás, szállásfoglalás 

Szabadság 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Telefonálás 

Formális és informális levélformák 

Pub élet 

Híres angolszász rendezők, színészek, zeneszerzők stb. 

Hollywood 

Pop-rock világa 

Tipikus angolszász ételek, receptek 

Lakásbérlési, lakásvásárlási sajátosságok 

Éghajlati jellemzők 

Jellegzetes szórakozási formák 

Főbb napi-, heti- és havilapok 

Szállodai szobák (single, double, twin, queen, king, siute etc.) 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-3 

 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Telefonálás, 

Ruhák, öltözködés 

Hasonló hangzású szavak 

Leíró formák 

Nyomtatványok kitöltése 

Formális és informális levélformák 

Családi kapcsolatok, rokonságok 

Személyleírás (külső, belső tulajdonságok ) 

Szórakozás (pub, mozi, színház, zene stb.) 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Folyamatos jelen vs. egyszerű jelen 

Melléknevek és elöljárók                                                                        

Vélemények (I think)                                                                                                 

Kötelezettség (have to, must)                                                                                          

Kérdések és rövid válaszok                                                                            

Határozószók helye                                                                                           

Mennyiség kifejezése                                                                                       

Melléknevek összehasonlítása alapfokon (as...as)                                               

Melléknevek sorrendje                                                                                                    

We use a … for …-ing szerkezet                                                                                                                   

Időhatározók (yesterday, in the afternoon)                                                        

Mennyiséget kifejező szavak (some-, any-, no-, every-, too és very/too much, too 

many)                                                                                                              

For és a since használata 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Pub élet 

Híres angolszász rendezők, színészek, zeneszerzők stb. 

Hollywood 

Pop-rock világa 
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A2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Városok, falvak, lakókörnyezet 

Nevezetességek 

Helyi szokások 

Természeti leírások 

Különböző sportágak 

Étkezések, étkezési szokások 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Feltételes mód : 1. típus       

Ige+névmás tárgy esete+to+főnévi igenév (She told George to be a good boy.) 

Függő beszéd bevezetése (say és tell)(George told Grandma he was only a little 

boy.) 

Szóképzés: melléknevek, szinonimák, ellentétpárok 

Melléknevek sorrendje 

Módhatározók 

  Helyhatározók prepozíciókkal 

Összehasonlítások (like, as, than) 

Feltételes mód: ígéretek, fenyegetések, figyelmeztetések 

Modális segédigék: bizonyosság 

Időhatározói mellékmondatok 

- jelen idővel 

- if vagy when, until as soon as, after, before 

Tanácsadás If I were you, I’d …               

 Ismétlés 

                                                                                   

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Tipikus angolszász ételek, receptek 

Lakásbérlési, lakásvásárlási sajátosságok 

Éghajlati jellemzők 
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A2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Hobbik 

Házimunkák 

TV, színház, mozi, éttermek, bárok 

Utazási szokások: autó, vonat, repülő 

Kirándulás, szállás, szállásfoglalás 

Szabadság 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Jövő idő: tervezés 

Beépített kérdések 

- I wonder if… / Would you mind… 

  Szóképzés: igékből főnevet 

Feltételes mód: 2. típus 

Nem valós múlt idő: wish 

Present perfect:  for és since 

Ismerkedés az újságcikkek nyelvezetével (a szenvedő szerkezet alapjai) 

Segédigék: kényszer, tiltás, engedély 

Igék: make vagy do 

Mennyiségek kifejezésmódjai 

Phrasal verbs – egyszerű kifejezések 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Jellegzetes szórakozási formák 

Főbb napi-, heti- és havilapok 

Szállodai szobák (single, double, twin, queen, king, siute etc.) 
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KER B1 SZINT 
 

KER B1 szint minimális óraszám 145  maximális óraszám 180  

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az előző tananyagegység kimeneti szintje egyben a jelen tananyagegység 

bemeneti szintje, melynek mérése a képzési programban meghatározottak 

szerint történik. 

A szint kimeneti 

követelményei 
Kommunikációs készség: Megérteti másokkal saját véleményét, rövid 

érveket és magyarázatokat tud adni, ellentétbe állítva az alternatívákat. 

Lineáris összekapcsolással be tud számolni tapasztalatairól, feladatairól, 

terveiről. Előre elkészített, lényegre koncentráló előadást tud tartani saját 

szakterületéről, meg tudja válaszolni az előadást követően feltett normál 

tempóban, egyszerű szóhasználattal feltett kérdéseket. Ismeri a lényeges 

udvariassági szokásokat és azoknak megfelelően viselkedik. Ismeri és 

észreveszi a leglényegesebb különbségeket, amelyek a saját és a célnyelvi 

közösségben uralkodó hagyományok, szokások, értékek és meggyőződések 

között van. Többnyire helyesen használ begyakorolt szerkezeteket és 

mondatfajtákat számára ismerős helyzetekben, témákban. Önálló 

beszélgetést kezdeményez és fenntart számára ismerős témákban. Szókicse 

elegendő ahhoz, hogy ki tudja fejezni magát a legtöbb személyével 

összefüggő témában – pl. munka, érdeklődési kör, aktuális események. 

Írásbeli készség : Szükség esetén írásban el tudja magyarázni, hogy valami 

miért jelent problémát. Meg tud fogalmazni egyszerű leírásokat, részletes 

útbaigazításokat, ezeket szükség esetén összegezni és  írásban közvetíteni is 

tudja a lényegi információk megfogalmazásával. Tud híreket közölni 

egyszerű szerkezetek alkalmazásával, többnyire külső segítség 

igénybevételével (szótár, internet). Előre elkészített, lényegre koncentráló 

prezentációt képes összeállítani saját szakterületéről, meg tudja válaszolni 

az előadást követően írásban feltett kérdéseket.    

Beszédértés:  Megért egyszerű pl. műszaki leírásokat, követni tud részletes 

útbaigazításokat, ezeket szükség esetén összegezni és közvetíteni is tudja, 

kiszűrve a lényegi információkat. A mindennapi társalgás során követni 

tudja a hozzá intézett világos beszédet. Több rövidebb, különálló elemet 

össze tud kapcsolni egyetlen lineáris szempontsorrá. 

Szövegértés : Magánlevelekben elég jól megérti az események, érzések és 

kívánságok kifejezését ahhoz, hogy rendszeres levelezést folytasson.  Át tud 

fésülni hosszabb szövegeket, hogy megtalálja a kívánt információt, és egy 

adott feladat elvégzéséhez össze tudja gyűjteni a szükséges információt egy 

szöveg különböző részeiből, illetve különböző szövegekből. Képes 

megkeresni és megérteni a lényeges információt mindennapi anyagokban, 

pl. levelekben, brosúrákban és rövid hivatalos dokumentumokban. 

Világosan kifejtett érvelésekben megérti a főbb következtetéseket. Felismeri 

a számára ismerős témákról szóló, a lényegre koncentráló újságcikkek főbb 

pontjait. Megérti különböző berendezések egyszerű, világosan 

megfogalmazott használati utasítását. Érdeklődési köréhez tartozó 

témákban a szövegösszefüggés alapjá rájön az ismeretlen szavak 

jelentésére. Egyszerű módon át tud fogalmazni rövid írott szövegeket az 

eredeti szöveg megfogalmazásának és elrendezésének felhasználásával.  

Megérti a lényegre koncentráló, tényszerű szövegeket az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákban. Megérti a lényegre koncentráló 

instrukciókat. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Present Simple: szokások és ismétlődő cselekvések 

Present Continuous: szokásostól eltérő cselekvések 

Gyakorítószók 

Névelők és többesszám 

-ing végződésű igék 

Múlt idő – szabályos és rendhagyó igék ismétlése 

Egyszerű múlt idővel használatos idő kifejezések (pl.: last night, yesterday morning, 

years ago, ages ago, in 1999, from 1998 to 2014); 

A because / so'szavak gyakorlása mondatok összekötésénél (pl. Because the lights 

weren't on, he walked past it.) 

A folyamatos múlt idő bemutatása, használat nélkül (történetmesélésnél háttér-

információ adása) 

Verb patterns: to+infinitive, going to for intentions, would like to for ambitions 

Will for predictions 

Jövő idő kifejezési formái 

Prepozíciók 

Mennyiség kifejezése: megszámlálható és megszámlálhatatlan 

Meghívás, javaslat, tanács (would, should, shouldn’t, had better) 

Jellemzés, külső és belső tulajdonságok 

Melléknév fokozása  

Melléknevek összehasonlítása (as...as, not so/as...as, than) 

Present Perfect (Have you ever... ? I have never... ; already, yet) 

Jelzői mellékmondatok (korlátozó, ill. meghatározó) 

Módbeli segédigék (tiltás, képesség, engedély, kényszer) 

Past Continuous (tartós cselekvés, párhuzamosan folyó cselekvések) 

Might és may lehetőség kifejezésére 

Feltételes mód (reális vagy jövő idejű) 

Would  elképzelt jövő 

Feltételes mód (lehetséges vagy jelen idejű) 

Past Perfect: after, when, because 

Gyakran használt elöljárós igék állandósult kapcsolatban (phrasal verbs) 

Képleírás nyelvi eszközei 

 

 

  



16 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Udvariassági kifejezések 

Rutinszerű tevékenységek 

Étkezések, időbeosztás 

Házak, lakások 

Mindennapos tevékenységek 

Utazás vonattal, hajóval, repülővel 

Szállásfoglalás extra igényekkel 

Városok és nevezetességek, térképek 

Kategorizáló szókincsfejlesztés 

Vágyak, ambíciók 

Munkahely és iskola 

Életkor és jellemek, összehasonlítás 

Külső és belső tulajdonságok leírása és összehasonlítása 

Ruhák és színek, formák,  személyiségjegyek 

Fontos események, fesztiválok 

Amerikai vs brit angol 

Utasítások és más szabályok 

Betegségek, orvosi ellátással összefüggő kifejezések 

Társadalmi elvárások 

Időutazás 

Földrajzi helyek és jellemzők 

Vallás, rituális jellemzők, babonák 

Időjárás 

Sürgősségi helyzetek, hétköznapi szituációk 

Luxus, álomutak, álomélet 

Szerencsejáték 

 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Üdvözlési formák, ismerkedés (pl. blind date, chat rooms etc.) 

Szíves vendéglátás: szokások különböző országokban, nemzetközi konyha 

Ünnepek (pl. Halloween, Thanksgiving, Valentine’s day etc.) 

Oktatási rendszer legjellemzőbb eltérései 

Turizmus 

Nevezetességek 

Hírességek 

Életformák 

Protokolláris ismeretek 

Viselkedési formák és normák a hétköznapokban, munkahelyen (dos and 

don’ts) 

A csevegés művészete (Small talk) 

American Dream 

Kaszinók világa (Las Vegas, Atlantic City stb.) 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-4   

 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 

követelmények 
Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Udvariassági kifejezések 

Rutinszerű tevékenységek 

Étkezések, időbeosztás 

Házak, lakások 

Mindennapos tevékenységek 

Utazás 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Present Simple: szokások és ismétlődő cselekvések 

Present Continuous: szokásostól eltérő cselekvések 

Gyakorítószók 

Névelők és többesszám 

-ing végződésű igék 

Múlt idő – szabályos és rendhagyó igék ismétlése 

Egyszerű múlt idővel használatos idő kifejezések (pl.: last night, yesterday morning, 

years ago, ages ago, in 1999, from 1998 to 2014); 

A because / so'szavak gyakorlása mondatok összekötésénél (pl. Because the lights 

weren't on, he walked past it.) 

A folyamatos múlt idő bemutatása, használat nélkül (történetmesélésnél háttér-

információ adása) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Üdvözlési formák, ismerkedés (pl. blind date, chat rooms etc.) 

Szíves vendéglátás: szokások különböző országokban, nemzetközi konyha 

Ünnepek (pl. Halloween, Thanksgiving, Valentine’s day etc.)  
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B1.2. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 
Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Utazás vonattal, hajóval, repülővel 

Szállásfoglalás extra igényekkel 

Városok és nevezetességek, térképek 

Kategorizáló szókincsfejlesztés 

Vágyak, ambíciók 

Munkahely és iskola 

Életkor és jellemek, összehasonlítás 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Verb patterns: to+infinitive, going to for intentions, would like to for ambitions 

Will for predictions 

Jövő idő kifejezési formái 

Prepozíciók 

Mennyiség kifejezése: megszámlálható és megszámlálhatatlan 

Meghívás, javaslat, tanács (would, should, shouldn’t, had better) 

Jellemzés, külső és belső tulajdonságok 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Oktatási rendszer legjellemzőbb eltérései 

Turizmus 

Nevezetességek 

Hírességek 

Életformák 
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B1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Külső és belső tulajdonságok leírása és összehasonlítása 

Ruhák és színek, formák,  személyiségjegyek 

Fontos események, fesztiválok 

Amerikai vs brit angol 

Utasítások és más szabályok 

Betegségek, orvosi ellátással összefüggő kifejezések 

Társadalmi elvárások 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Melléknév fokozása  

Melléknevek összehasonlítása (as...as, not so/as...as, than) 

Present Perfect (Have you ever... ? I have never... ; already, yet) 

Jelzői mellékmondatok (korlátozó, ill. meghatározó) 

Módbeli segédigék (tiltás, képesség, engedély, kényszer) 

Past Continuous (tartós cselekvés, párhuzamosan folyó cselekvések) 

Ismétlés 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Protokolláris ismeretek 

Viselkedési formák és normák a hétköznapokban, munkahelyen (dos and 

don’ts) 

 

B1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Időutazás 

Földrajzi helyek és jellemzők 

Vallás, rituális jellemzők, babonák 

Időjárás 

Sürgősségi helyzetek, hétköznapi szituációk 

Luxus, álomutak, álomélet 

Szerencsejáték 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Might és may lehetőség kifejezésére 

Feltételes mód (reális vagy jövő idejű) 

Would  elképzelt jövő 

Feltételes mód (lehetséges vagy jelen idejű) 

Past Perfect: after, when, because 

Gyakran használt elöljárós igék állandósult kapcsolatban (phrasal verbs) 

Képleírás nyelvi eszközei 

Ismétlés 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei: 

A csevegés művészete (Small talk) 

American Dream 

Kaszinók világa (Las Vegas, Atlantic City stb.) 
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KER B2 SZINT 
 

KER B2 szint minimális óraszám 250 + 60 OP maximális óraszám 290 + 70 OP 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az előző tananyagegység kimeneti szintje egyben a jelen tananyagegység 

bemeneti szintje, melynek mérése a képzési programban meghatározottak 

szerint történik. 

A szint kimeneti 

követelményei 
Kommunikációs készség: Világosan fel tudja vázolni egy ügy vagy 

probléma lényegét, megfontolva és mérlegelve az eltérő megközelítéseket. 

Szóban megfogalmaz konkrét és elvont témájú, standard dialektusú, átlagos 

sebességű üzeneteket és bejelentéseket, ezeket közvetíteni is képes a 

célnyelvet nem beszélők számára. Világos, előre elkészített előadást tud 

tartani, érveket tud felhozni valami mellett vagy ellen, meg tudja válaszolni 

a feltett kérdéseket úgy, hogy ez sem magának, sem a hallgatóságnak nem 

okoz erőfeszítést. Némi erőfeszítéssel lépést tud tartani a csoportos 

eszmecserével, anyanyelvi beszélőkkel is. Beszédjében nem követ el sértő 

hibákat. A kohéziós eszközök egész sorát tudja hatékonyan alkalmazni 

megnyilatkozásainak érthető, koherens beszéddé való alakításában. 

Világosan kifejezi véleményét a legtöbb munkájával és aktuális 

eseményekkel kapcsolatban, anélkül, hogy feltűnően keresgélnie kellene a 

szavakat, és ehhez összetett szerkezeteket is tud használni. Egyenletes 

tempóban beszél, a nyelvtant viszonylag magas fokon uralja, értelemzavaró 

hibáit észreveszi és kijavítja. Ismerős témákban, ha nem is elegánsan, de 

folyamatosan és követhetően kommunikál, másokat is képes bevonni a 

beszélgetésbe. Saját szakterületén és a legtöbb általános témában jó 

szókinccsel rendelkezik. Használja a kohéziós eszközök széles körét 

közlendőjét érthetővé, koherens egységgé szervezve, bár időnként némi 

darabosság érezhető megnyilvánulásai során. 

 

Írásbeli készség: Világos és részletes leírást tud adni napi feladataihoz 

kapcsolódó témák széles skáláján. Olyan beszámolót, értekezést tud írni, 

amelyben kifejti véleményét, érvelése rendszerezett, logikus. Több forrásból 

származó információt és érvelést szintetizál. Megfogalmaz konkrét és 

elvont témájú üzeneteket és bejelentéseket. Magabiztosan uralja az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó levelezést. A megfogalmazás módját 

variálja azért, hogy elkerülje a gyakori ismétléseket. 

 

Beszédértés: Zajos környezetben is követni tudja mindazt, amit köznyelven 

mondanak neki. Saját szakterületén kiszűri a számára fontos információt, 

gondolatokat és véleményeket. A részletes instrukciókat is megérti, kikéri 

mások véleményét, világosan fel tudja vázolni az ügy vagy probléma 

lényegét, megfontolva és mérlegelve az eltérő megközelítéseket. Megérti a 

napjaink problémáival foglalkozó beszámolókat, híreket. 

 
Szövegértés :Viszonylag magas fokú önállósággal olvas, a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően változtatja olvasási stílusát és 

sebességét, és szelektíven használja a megfelelő referenciaforrásokat. Széles 

körű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik, de ritkán előforduló idiómák 

esetében nehézségekbe ütközhet. El tudja olvasni az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó levelezést, és könnyen megérti a lényeget. Gyorsan át tud 

olvasni hosszú és összetett szövegeket, és megtalálja a lényeges részleteket. 

Szakmai témák széles körében képes hírek, cikkek és beszámolók 
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tartalmának és fontosságának gyors meghatározására, és eldönti, hogy 

érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. Megérti a 

szakterületén kívül eső szakirányú cikkeket is, amennyiben időnként 

használhat szótárt. Megérti a szakterületével kapcsolatos hosszú, összetett 

utasításokat, a megértéshez különböző stratégiákat használ. Megérti a 

hosszabb szövegeket, beleértve a szakterületén kívül eső szaknyelven írt 

cikkeket, és a szakterületével kapcsolatos erősen szakirányú 

forrásirodalmat, valamint jelenkori problémákra vonatkozó cikkeket és 

beszámolókat, amelyek bizonyos nézőpontokat képviselnek. 

 

EU szaknyelvi készségek (opcionális) : 

Önállóan és viszonylagos választékossággal képes az alábbi területekről 

véleményt kifejteni szóban és írásban : 

1. Európától az Európai Unióig 

2. Az európai országok és az EU növekedése 

3. EU intézmények és a döntéshozás 

4. Az Unió érdekeinek fenntartása 

5. Az Európai Bizottság 

6. A tagállamok hangja 

7. Az Európai Tanács 

8. Az Európai Unió polgárainak érdekképviselete 

9. Az Európai Parlament 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Kérdés feltevés módjai (alanyra kérdezés) 

Present Simple és Present Continuous 

Past Simple és Present Perfect 

Past Simple and Past Continuous 

Múltbeli  szokások (used to és would)  

Past Perfect (egymást követő események; before, after) 

Gyakoriságot kifejező határozók 

To vagy –ing (jelentésbeli különbségek, árnyalatok) 

Adjectives: -ed or  –ing endings 

Nem korlátozó, ill. nem meghatározó jelzői mellékmondat (non-defining 

relative clauses) 

Verbs with two objects 

Present Perfect: already, yet, still 

Present Perfect Continuous for asking and saying how long 

Összehasonlítás 

Melléknevek helye és sorrendje  

Tanácsadás, -kérés (must, should, had better) 

Jövő idő kifejezése és árnyalása (may, might ; going to, will) 

Segédigés szerkezetek feltételezésre, logikus következtetésre 

Engedély, tiltás, tilalom, utasítás 

Képesség és lehetőség 

Határozók  képzése, helyük a mondatban  

Nyomatékosítás nyelvi eszközezei 

Függő beszéd  - kijelentések 

Függő beszéd  - kérdések 

Dupla kérdés 

Szenvedő szerkezet 

need + ing 
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Műveltető szerkezet 

Visszaható névmások 

Melléknév+infinitive (Too good to be true.) 

Feltételes mód (if/in case)  

Jövő idő (as soon as, when, after ) 

Célhatározói mellékmondat 

Past Perfect Simple and Continuous 

Feltételes mód: tanácsadás (If I were you..., If I were to...)  

Múlt idejű módbeli segédigék ( should have, may have, might have, could have, must 

have, can’t have) 

Bárcsak szerkezet (wish, if only) 

Feltételes mód (lehetetlen vagy múlt idejű feltétel) 

Segédigés szerkezetek  (jelen és múlt) 

Melléknevek főnévként (the rich, the poor) 

Múlt idők 

Szenvedő szerkezet (to be+believed, alleged, rumoured stb.) 

Feltételes mód (összefoglalás) 

Would rather, had better 

Műveltetés (he had it coming) 

Kötőmód 

Önálló témakifejtés képek alapján   

Főnevesített igék, infinitívusz 

Csupasz főnévi igenév, hasított főnévi igenév (to boldly go) 

Used to, be used to, get used to 

Függő beszédben használatos egyéb igék (beg, urge, advise, recommend, inform, 

announce, whisper, prove stb.) 

Alany és állítmány egyeztetése (gyűjtőnevek, szomszédság szabálya stb.) 

Mennyiségjelzők ( all, every stb.) 

Wish speciális esetek 

Will/would hajlandóság kifejezése 

Jelzői mellékmondatok összefoglalása 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Részletes bemutatkozás                                                 

Szabadidős tevékenységek, zenei stílusok (likes and dislikes )                                                                                                 

Érzelmek kifejezésére szolgáló melléknevek    

Panasz és panaszkezelés, bocsánatkérés 

Személyleíráshoz használt főnevek, melléknevek, határozók          

Állandósult szókapcsolatok                                                         

Étellel és étkezéssel kapcsolatos szavak, kifejezések                                                                    

Melléknevek, melléknév prefixumok                                                                          

Rokon hangzású szavak        

Ház körüli teendők                                                                

Hírek világa                     

Városi élet                                                                                                      

Összetett főnevek                                                                                  

Melléknevek és melléknévi igenevek                                                                    

Öltözködés, ruházat, anyagok, kiegészítők 

Első benyomások 

Foglalkoztatási formák                                                                                                     

Személyleírás, szakmai kvalitások                     

Összetett melléknevek                                                                            

Phrasal verbs                                   
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Vélemények, nézetek                                                              

Szerelem, szerelem, szerelem... (Love symbols)                                                                                   

Sajtó, kereskedelmi tévécsatornák, rádió                                                                       

Főzési szokások, nemzetközi konyha, konyhai eszközök               

Utazás                                                                                                                                      

Ezermester (DIY)                                                                      

Sport, sportolás, sporteszközök                                 

Személyes tárgyak                                                                                                                                                                                                                                

Jövevényszavak                                     

Ellentétpárok                                                                                     

Emberi és munkahelyi kapcsolatok                                                                                                                                                                   

Oktatási rendszer                                                            

Köznyelvi kifejezések                                                                               

Idiomatikus kifejezések            

Vásárlási szokások, üzletek                                                                                                                                                             

Betegségek, gyógymódok (aternatív vs. hagyományos orvoslás) 

Elsősegélynyújtás                                                             

Olvasási szokások                                                                                                                                  

Nevelés                                                                                                                                                                      

Szerepjáték                                                                     

Kultúra (múzeumok, galériák, festők, festészet)  

Filmek világa                                                                                 

Média                                                                                        

Állandósult szókapcsolatok, kollokációk                                                                      

Prezentációs technikák  (érvelés, vitaindítás stb.)                                                                      

Vidéki és városi élet                                                                                   

Tudomány, tudományos vívmányok (state of the art)                                                                                                

Üzleti világ 

Reklámok                

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Broadway 

Street art 

Multikulturalizmus 

Étkezési szokások (delis, fast food, junk food stb.) 

Közösségi élet (community centers) 

Közismert mesterművek 

Választások, választási rendszer 

Monarchia 

A királyi család 

Önkéntes munka 

Ingázók 

Telekocsi (car pool) 

Amerikai foci (Super Bowl) 

Pom-pom lányok (cheerleaders) 

Krikett 

Közoktatás és magániskolák 

Bentlakásos iskolák 

Ösztöndíj rendszerek 

Híres egyetemek 

Iskolai szünet, vakáció 

Betegbiztosítás, egészségügy 

Bevásárlóközpont mint életérzés 
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Fizetés hitelkártyával 

Online vásárlás 

Segélyvonalak (hotline) 

Celebek világa, lesifotósok 

Az akadémiai tenure 

Szappanoperák, sorozatok, kvízműsorok, tehetségkutatók 

 

* 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

EU angol szaknyelvi ismeretek  (opcionális)  

 

1. From Europe to the European Union 

2. European countries and EU enlargement 

3. EU institutions and decision making  

4. Upholding the interests of the Union  

5. The European Commission 

6. The Voice of the Member States 

7. The Council of the EU 

8. Representing the interests of EU citizens  

9. The European Parliament 

 

Internet Research projects: 

 key dates in the development of the EU 

 Eurostat 

 European countries 

 Researching an EU institution 

 Members of the European Parliament (MEPs) 

 

EU Termbuilder: 

 supranational 

 intergovernmental 

 multilingualism 

 Treaties 

 from potential candidate to Member State 

 institutional triangle 

 comitology 

 subsidiarity 

 proportionality 

 EU executive  

 French and colour terms in EU English 

 the 3 Councils 

 acronyms and abbreviations 

 legislative procedures 

 MEP 

 Quaestor 

 rapporteur 
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KER B2 / 1-6 + KER B2/ OP 1-2  

 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 80 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök:                                        

Részletes bemutatkozás                                                 

Szabadidős tevékenységek, zenei stílusok (likes and dislikes )                                                                                                 

Érzelmek kifejezésére szolgáló melléknevek    

Panasz és panaszkezelés, bocsánatkérés 

Személyleíráshoz használt főnevek, melléknevek, határozók          

Állandósult szókapcsolatok                                                         

Étellel és étkezéssel kapcsolatos szavak, kifejezések                                                                    

Melléknevek, melléknév prefixumok                                                                          

Rokon hangzású szavak        

                                                                                  

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Kérdés feltevés módjai (alanyra kérdezés) 

Present Simple és Present Continuous 

Past Simple és Present Perfect 

Past Simple and Past Continuous 

Múltbeli  szokások (used to és would)  

Past Perfect (egymást követő események; before, after) 

Gyakoriságot kifejező határozók 

To vagy –ing (jelentésbeli különbségek, árnyalatok) 

Adjectives: -ed or  –ing endings 

Nem korlátozó, ill. nem meghatározó jelzői mellékmondat (non-defining 

relative clauses) 

Verbs with two objects 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Broadway 

Street art 

Multikulturalizmus 

Étkezési szokások (delis, fast food, junk food stb.) 

Közösségi élet (community centers) 

Közismert mesterművek 
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B2.2. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Ház körüli teendők                                                                

Hírek világa                     

Városi élet                                                                                                      

Összetett főnevek                                                                                  

Állandósult szókapcsolatok                                              

Melléknevek és melléknévi igenevek                                                                    

Öltözködés, ruházat, anyagok, kiegészítők 

Első benyomások 

Foglalkoztatási formák                                                                                                     

Személyleírás, szakmai kvalitások                     

Összetett melléknevek                                                                            

Phrasal verbs                                   

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Present Perfect: already, yet, still 

Present Perfect Continuous for asking and saying how long 

Összehasonlítás 

Melléknevek helye és sorrendje  

Tanácsadás, -kérés (must, should, had better) 

Jövő idő kifejezése és árnyalása (may, might ; going to, will) 

Segédigés szerkezetek feltételezésre, logikus következtetésre 

Engedély, tiltás, tilalom, utasítás 

Képesség és lehetőség 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Választások, választási rendszer 

Monarchia 

A királyi család 

Önkéntes munka 
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B2.3. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Vélemények, nézetek                                                              

Szerelem, szerelem, szerelem... (Love symbols)                                                                                   

Sajtó, kereskedelmi tévécsatornák, rádió                                                                       

Főzési szokások, nemzetközi konyha, konyhai eszközök               

Utazás                                                                                                                                      

Ezermester (DIY)                                                                      

Sport, sportolás, sporteszközök                                 

                                                               

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Határozók  képzése, helyük a mondatban  

Nyomatékosítás nyelvi eszközezei 

Függő beszéd  - kijelentések 

Függő beszéd  - kérdések 

Dupla kérdés 

Szenvedő szerkezet 

need + ing 

Műveltető szerkezet 

Visszaható névmások 

Melléknév+infinitive (Too good to be true.) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Ingázók 

Telekocsi (car pool) 

Amerikai foci (Super Bowl) 

Pom-pom lányok (cheerleaders) 

Krikett 
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B2.4. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Személyes tárgyak                                                                                                                                                                                                                                

Jövevényszavak                                     

Ellentétpárok                                                                                     

Emberi és munkahelyi kapcsolatok                                                                                                                                                                   

Oktatási rendszer                                                            

Köznyelvi kifejezések                                                                               

Idiomatikus kifejezések            

                                                                    

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Feltételes mód (if/in case)  

Jövő idő (as soon as, when, after ) 

Célhatározói mellékmondat 

Past Perfect Simple and Continuous 

Feltételes mód: tanácsadás (If I were you..., If I were to...)  

Múlt idejű módbeli segédigék ( should have, may have, might have, could have, must 

have, can’t have) 

Bárcsak szerkezet (wish, if only) 

Feltételes mód (lehetetlen vagy múlt idejű feltétel) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Közoktatás és magániskolák 

Bentlakásos iskolák 

Ösztöndíj rendszerek 

Híres egyetemek 

Iskolai szünet, vakáció 
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B2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök :                                                    

Vásárlási szokások, üzletek                                                                                                                                                             

Betegségek, gyógymódok (aternatív vs. hagyományos orvoslás) 

Elsősegélynyújtás                                                             

Olvasási szokások                                                                                                                                  

Nevelés                                                                                                                                                                      

Szerepjáték                                                                     

Kultúra (múzeumok, galériák, festők, festészet)  

                                                                 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Segédigés szerkezetek  (jelen és múlt) 

Melléknevek főnévként (the rich, the poor) 

Múlt idők 

Szenvedő szerkezet (to be+believed, alleged, rumoured stb.) 

Feltételes mód (összefoglalás) 

Would rather, had better 

Műveltetés (he had it coming) 

Kötőmód 

Önálló témakifejtés képek alapján   

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Betegbiztosítás, egészségügy 

Bevásárlóközpont mint életérzés 

Fizetés hitelkártyával 

Online vásárlás 

Segélyvonalak (hotline) 
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B2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Filmek világa                                                                                 

Média                                                                                        

Állandósult szókapcsolatok, kollokációk                                                                      

Prezentációs technikák  (érvelés, vitaindítás stb.)                                                                      

Vidéki és városi élet                                                                                   

Tudomány, tudományos vívmányok (state of the art)                                                                                                

Üzleti világ 

Reklámok                

                                  

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Főnevesített igék, infinitívusz 

Csupasz főnévi igenév, hasított főnévi igenév (to boldly go) 

Used to, be used to, get used to 

Függő beszédben használatos egyéb igék (beg, urge, advise, recommend, inform, 

announce, whisper, prove stb.) 

Alany és állítmány egyeztetése (gyűjtőnevek, szomszédság szabálya stb.) 

Mennyiségjelzők ( all, every stb.) 

Wish speciális esetek 

Will/would hajlandóság kifejezése 

Jelzői mellékmondatok összefoglalása 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Celebek világa, lesifotósok 

Az akadémiai tenure 

Szappanoperák, sorozatok, kvízműsorok, tehetségkutatók 
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B2 OP 1. EU szaknyelvi ismeretek B2/1  (opcionális) 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 35 

Tartalmi 

követelmények 

1. From Europe to the European Union 

2. European countries and EU enlargement 

3. EU institutions and decision making  

 

Internet Research projects: 

 key dates in the development of the EU 

 Eurostat 

 European countries 

 Researching an EU institution 

 

EU Termbuilder: 

 supranational 

 intergovernmental 

 multilingualism 

 Treaties 

 from potential candidate to Member State 

 institutional triangle 

 comitology 

 subsidiarity 

 proportionality 

 

B2 OP 2. EU szaknyelvi ismeretek B2/2  (opcionális) 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 35 

Tartalmi 

követelmények 

1. Upholding the interests of the Union,  

2. The European Commission 

3. The Voice of the Member States 

4. The Council of the EU 

5. Representing the interests of EU citizens  

6. The European Parliament 

 

Internet Research project: 

 Members of the European Parliament (MEPs) 

 

EU Termbuilder: 

 EU executive  

 French and colour terms in EU English 

 the 3 Councils 

 acronyms and abbreviations 

 legislative procedures 

 MEP 

 Quaestor 

 rapporteur 
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KER C1 SZINT 

 

KER C1 szint minimális óraszám 240 + 60 OP maximális óraszám 300 + 60 OP 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az előző tananyagegység kimeneti szintje egyben a jelen tananyagegység 

bemeneti szintje, melynek mérése a képzési programban meghatározottak 

szerint történik. 

A szint kimeneti 

követelményei 
Kommunikációs készség: Felismeri a lényeget, még akkor is amikor a 

beszéd nem világosan szerkesztett és utalásokat tartalmaz. Álláspontját 

meggyőzően, egyes altémákat összekapcsolva, a pontokat kifejtve, 

logikusan érvelve adja elő. Világos, jól szerkesztett előadást tud tartani 

összetett témában, nézeteit meggyőzően alátámasztja. Nagyrészt felismeri 

az idiomatikus kifejezések és kollokvializmusok körét, megérti a 

stílusrétegbéli változásokat. A nyelvet rugalmasan és kreatívan használja. 

Szakterületén kívül eső, elvont és összetett szakirányú témákat is többé-

kevésbé megért, bár szüksége lehet egyes részletek megerősítésére, 

különösen, ha ismeretlen számára az akcentus. Világos, gördülékeny, jól 

megszerkesztett beszéd létrehozására képes, helyesen és pontosan használja 

a különféle kohéziós eszközöket. Folyamatosan magas szintű 

nyelvhelyességet tart fenn, hibái nem feltűnőek, és ezeket is azonnal javítja. 

Folyékonyan és természetes módon, erőfeszítés nélkül fejezi ki magát. 

Gördülékeny beszédét csak egy fogalmi szempontból nehéz téma 

akadályozhatja. A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök széles 

köréből a megfelelő alkalmazásával a többi beszélőhöz  igazítja  saját 

hozzászólásait. Jól használja szókincsét, idiomatikus kifejezéseket és 

kollokvializmusokat is, ritkán kell a szavakat keresgélnie. 

Írásbeli készség : Világos, részletes, jól megszerkesztett és kifejtett 

leírásokat hoz létre, az olvasónak és a témának megfelelő magabiztos és 

természetes stílusban. Érveit logikusan csoportosítva, meggyőzően és 

választékosan fejti ki. Összetett témákat világos és jól szerkesztett módon 

közvetít. Kiegészítő gondolatok, érvek és megfelelő példák használatával 

tudja kifejteni és alátámasztani nézeteit.  Álláspontját meggyőzően, a 

pontokat kifejtve, logikusan érvelve fogalmazza meg. Összetett témában is 

jól szerkesztett, megfelelő stílusú koherens szöveget hoz létre. 

Ügyesen használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket a 

hangulatok és szándékok kikövetkeztetéséhez. Érveit logikusan 

csoportosítva meggyőzően és választékosan fejti ki. 

Beszédértés: Felismeri az idiomatikus kifejezések és kollokvializmusok 

viszonylag széles körét, megérti a stílusrétegbéli különbözőségeket.  

Követni tudja a szlenget és idiomatikus kifejezéseket is tartalmazó TV és 

rádióműsorokat, filmeket. Felismeri az apróbb részleteket, valamint a 

burkolt, nem explicit módon kifejezett véleményeket. 

Szövegértés : Megért hosszú, összetett szövegeket minden részletükben, 

akár kapcsolódnak szakterületéhez, akár nem, amennyiben újraolvashatja a 

nehéz részeket. Szótár használatával bármilyen írott szöveget megért. 

Szinte minden részletében megérti az olyan hosszú és összetett szövegek 

széles körét, amelyek előfordulhatnak a társadalmi, tanulmányi és szakmai 

életben, azonosítja az apróbb részleteket, valamint a burkolt és kifejtett 

véleményeket. Uralja a társadalmi, a szakmai vagy az oktatási életszférába 

tartozó hosszú, összetett szövegek viszonylag széles skáláját. 
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EU szaknyelvi készségek (opcionális) : 

Önállóan és nagy választékossággal képes az alábbi területekről véleményt 

kifejteni szóban és írásban : 

1. Az EU költségvetése 

2. Az európai törvényhozás és a Bíróság 

3. Gazdasági és monetáris unió  

4. Regionális politika, közös agrárpolitika, innovációs politikák 

5. Közös kül- és biztonságpolitika, rendőri és bírói együttműködés a 

büntetőügyekben 

6. Projekt finanszírozások az EU-ban és Schengenben 

7. Kulturális tudatosság: Egység a sokféleségben, Entropa 

8. Álláskeresés az EU-ban 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Jövőbeli szándék kifejezése : going to, intend to, plan to, hope to 

Ok-okozati elemek: because of, on account of, to/as as to/so, caused by, the cause of, due 

to, result from, lead to 

Feltételes mód (speciális estek) 

Present Perfect Continuous 

Past Perfect Continuous 

Szemantikai elemek 

Szövegkohézió eszközei 

Tanács, javaslat: ought to, should, you’d better not, Why not…?, Why don’t you...?, 

How about...?, If I were you, no need to 

Szerkezetek suggest igével (+gerund, that+should, ill. kötőmód, + részeshatározó) 

Kötőmód 

Rendhagyó többesszámok 

Alany, állítmány számbeli megegyezése gyűjtő főnevek után 

Kollokációk 

Mellékmondatok (okhatározói, megengedő, célhatározói, eredményhatározói, 

időhatározói)  

Determinánsok 

Szokások : used to/would, get into/out of the habit, keep+ing 

Névmások (visszaható, mutató, kölcsönös, vonatkozó, határozatlan) 

Határozószók kivételes képzése : körülírás (pl. in a friendly way) 

Igeneves szerkezetek  

Kiemelés (pl. It was the children who...) 

Phrasal verbs (jelentésük: szó szerinti és átvitt értelemben) 

Kopulatív igék és funkciójuk (to begin, to be, stb.) 

Inverzió 

Körülményhatározó participle-lel (pl. with winter coming)  

Mellékmondatok rövidítése  

Utasítás, parancs, tiltás : be+infinitive (am to/was to) 

Gerundos szerkezetek  

Igeszemléletek/igeaspektusok : folyamatos, befejezett  

Igeidők áttekintése aktív és passzív alakban 

Műveltetés  

Módbeli segédigék rendszerező áttekintése 

Semi-modals 

Igeidők egyeztetése 

Szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Ambíciók, tervek, vágyak, álmok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Karrier                                                                                   

Előléptetés                                                                                                                                                                                                                                             

Sportesemények, sportrendezvények                                                                                       

Környezetvédelem                                                                                                                                                                                                                                        

Hangulatjelentés                                                      

Balesetek, váratlan élethelyzetek                                                                                                                                       

Akció, reakció                                                                                        

Egészségügy                                                                                        

Word-class ambiguities     

Együttérzés, empatikus megközelítés   

Szemrehányás                                                                            

Orvosi utasítások                                                                                                                                                                 

Figyelmeztetés (formális, informális)                                                                                                                                                                     

Információs társadalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vészhelyzetek                                                                                                                                                                                                                                                                          

Problémamegoldás                                                                                                    

Panaszkezelés                                            

Pénzügyi tanácsok                                                                                 

Rohanó világ, változó világ 

Gyermekkor, emlékek                                                                                                     

Szólásmondások                                                                                                      

Famous Firsts                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nosztalgia, retró életérzés                                                                                                                                                                                     

Szokások, idegesítő szokások, mániák 

Pszichiátria, pszichológia 

Dalszövegek 

Filmrészletek 

Irodalmi szemelvények 

Nélkülözés                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Luxus  

Kütyüvilág 

Gazdasági válság  

Munkanélküliség 

Állásinterjúk 

Jótékonyság 

Vállalkozás, hitelek, befektetések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Szolgáltatások 

Feketekereskedelem                                                                                               

Hierarchia 

Nevelési elvek                                                                                         

Illemszabályok               

Generációs  különbségek, kapcsolattartás   

Ideális otthon, lakástípusok 

Ismerkedés (rapid randi, online)  

A házasság intézménye, válás                                                                                          
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Egészségbiztosítási rendszerek 

Szociális háló 

Olimpia 

Vandalizmus 

Rögbi 

Fejvadászat 

Igazságszolgáltatás 

Törvénykezés, törvényhozás 

Jogrendszer 

Jóléti társadalom 

Tőzsde (Stock Exchange, Wall Street) 

Melting pot or salad bowl 

Bevándorlás, kivándorlás 

Menekültek 

Kisebbségek 

Harlem                                                                           

Adományok 

Önkéntes munka 

Diszkrimináció 

Ruházkodás (second-hand shops, designer clothes, plain labels) 

TV csatornák (kereskedelmi, közszolgálati stb.) 

Abúzus 

Diszkrimináció (sexism, ageism stb.) 

Csonka család 

Gyerekfelügyelet (childcare, nannies, baby-sitters, au-pairs) 

Jelzálog 

Realtors 

Esküvők (wedding planner, maid of honour, best man stb.) 

Las Vegas 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

EU angol szaknyelvi ismeretek (opcionális) 

 

1. Budgeting and financing the EU 

2. Observing European Law, Court of Justice 

3. European Policies 1: Economic and Monetary Union 

4. European Policies 2: Regional Policy, CAP, innovation policies  

5. CFSP/police and judicial cooperation in criminal matters 

6. Moving around and funding your projects int he EU, Schengen 

7. Cultural awarenes: United in diversity, Entropa 

8. Getting a job 

 

Internet Research project: 

 EU budget: how much a country pays into and receives from the 

EU budget 

 international courts of Justice 

 Structural and Cohesion Funds 

 Eurojust, Europol, EJN 

 Funding opportunities for different purposes 

 Rules for job-seekers in EU countries 

 

 

EU Termbuilder: 

 budgetary procedure 

 financial framework 

 judiciary, judicial, 

 legislative, legislator 

 law, Community legal acts, EU law 

 the euro and its groupings 

 sustainable development 

 flexicurity 

 FP7 

 legal acts in the second and third pillars 

 ILLP 

 educational and training programmes 

 the symbols of the EU 

 the motto ’unity in diversity’ 

 EURES 

 Europass 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-6 + KER C1/ OP 1-2 

 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 80 

Tartalmi --

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Ambíciók, tervek, vágyak, álmok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Karrier                                                                                   

Előléptetés                                                                                                                                                                                                                                             

Sportesemények, sportrendezvények                                                                                       

Környezetvédelem                                                                                                                                                                                                                                        

Hangulatjelentés                                                      

Balesetek, váratlan élethelyzetek                                                                                                                                       

Akció, reakció                                                                                        

Egészségügy                                                                                        

Word-class ambiguities     

                                    

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Jövőbeli szándék kifejezése : going to, intend to, plan to, hope to 

Ok-okozati elemek: because of, on account of, to/as as to/so, caused by, the cause of, due 

to, result from, lead to 

Feltételes mód (speciális estek) 

Present Perfect Continuous 

Past Perfect Continuous 

Szemantikai elemek 

Szövegkohézió eszközei 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Egészségbiztosítási rendszerek 

Szociális háló 

Olimpia 

Vandalizmus 

Rögbi 

Fejvadászat 
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C1.2. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Együttérzés, empatikus megközelítés   

Szemrehányás                                                                            

Orvosi utasítások                                                                                                                                                                 

Figyelmeztetés (formális, informális)                                                                                                                                                                     

Információs társadalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vészhelyzetek                                                                                                                                                                                                                                                                          

Problémamegoldás                                                                                                    

Panaszkezelés                                            

Pénzügyi tanácsok                                                                                 

                                                                                                                                

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Tanács, javaslat: ought to, should, you’d better not, Why not…?, Why don’t you...?, 

How about...?, If I were you, no need to 

Szerkezetek suggest igével (+gerund, that+should, ill. kötőmód, + részeshatározó) 

Kötőmód 

Rendhagyó többesszámok 

Alany, állítmány számbeli megegyezése gyűjtő főnevek után 

Kollokációk 

Mellékmondatok (okhatározói, megengedő, célhatározói, eredményhatározói, 

időhatározói)  

Determinánsok 

Ismétlés 

             

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Igazságszolgáltatás 

Törvénykezés, törvényhozás 

Jogrendszer 

Jóléti társadalom 

Tőzsde (Stock Exchange, Wall Street) 
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C1.3. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök :                                                                                                                                                                                                       

Rohanó világ, változó világ 

Gyermekkor, emlékek                                                                                                     

Szólásmondások                                                                                                      

Famous Firsts                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nosztalgia, retró életérzés                                                                                                                                                                                     

Szokások, idegesítő szokások, mániák 

Pszichiátria, pszichológia 

Dalszövegek 

Filmrészletek 

Irodalmi szemelvények 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Szokások : used to/would, get into/out of the habit, keep+ing 

Névmások (visszaható, mutató, kölcsönös, vonatkozó, határozatlan) 

Határozószók kivételes képzése : körülírás (pl. in a friendly way) 

Igeneves szerkezetek  

Kiemelés (pl. It was the children who...) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Melting pot or salad bowl 

Bevándorlás, kivándorlás 

Menekültek 

Kisebbségek 

Harlem        

 

  



40 

 

 

C1.4. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Nélkülözés                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Luxus  

Kütyüvilág 

Gazdasági válság  

Munkanélküliség 

Állásinterjúk 

Jótékonyság 

                                                                       

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Phrasal verbs (jelentésük: szó szerinti és átvitt értelemben) 

Kopulatív igék és funkciójuk (to begin, to be, stb.) 

Inverzió 

Körülményhatározó participle-lel (pl. with winter coming)  

Mellékmondatok rövidítése  

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Adományok 

Önkéntes munka 

Diszkrimináció 

Ruházkodás (second-hand shops, designer clothes, plain labels) 

TV csatornák (kereskedelmi, közszolgálati stb.) 
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C1.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Vállalkozás, hitelek, befektetések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Szolgáltatások 

Feketekereskedelem                                                                                               

Hierarchia 

Nevelési elvek                                                                                         

Illemszabályok               

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Utasítás, parancs, tiltás : be+infinitive (am to/was to) 

Gerundos szerkezetek  

Igeszemléletek/igeaspektusok : folyamatos, befejezett  

Igeidők áttekintése aktív és passzív alakban 

Műveltetés  

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Abúzus 

Diszkrimináció (sexism, ageism stb.) 

Csonka család 

Gyerekfelügyelet (childcare, nannies, baby-sitters, au-pairs) 

 

C1.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök :  

Generációs  különbségek, kapcsolattartás   

Ideális otthon, lakástípusok 

Ismerkedés (rapid randi, online)  

A házasság intézménye, válás                                                                                          

                                                                          

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Módbeli segédigék rendszerező áttekintése 

Semi-modals 

Igeidők egyeztetése 

Szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Jelzálog 

Realtors 

Esküvők (wedding planner, maid of honour, best man stb.) 

Las Vegas 
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C1 OP 1. EU szaknyelvi ismeretek C1/1  (opcionális) 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

9. Budgeting and financing the EU 

10. Observing European Law, Court of Justice 

11. European Policies 1: Economic and Monetary Union 

12. European Policies 2: Regional Policy, CAP, innovation policies  

 

Internet Research project: 

 EU budget: how much a country pays into and receives from the 

EU budget 

 international courts of Justice 

 Structural and Cohesion Funds 

 

EU Termbuilder: 

 budgetary procedure 

 financial framework 

 judiciary, judicial, 

 legislative, legislator 

 law, Community legal acts, EU law 

 the euro and its groupings 

 sustainable development 

 flexicurity 

 FP7 

 

C1 OP 2. EU szaknyelvi ismeretek C1/2  (opcionális) 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

1. CFSP/police and judicial cooperation in criminal matters 

2. Moving around and funding your projects int he EU, Schengen 

3. Cultural awarenes: United in diversity, Entropa 

4. Getting a job 

Internet Research project: 

 Eurojust, Europol, EJN 

 Funding opportunities for different purposes 

 Rules for job-seekers in EU countries 

 

EU Termbuilder: 

 legal acts in the second and third pillars 

 ILLP 

 educational and training programmes 

 the symbols of the EU 

 the motto ’unity in diversity’ 

 EURES 

 Europass 
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KER C2 SZINT 
 

KER C2 szint minimális óraszám 205 maximális óraszám 270 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az előző tananyagegység kimeneti szintje egyben a jelen tananyagegység 

bemeneti szintje, melynek mérése a képzési programban meghatározottak 

szerint történik. 

A szint kimeneti 

követelményei 
Kommunikációs készség: Számára ismeretlen helyzetben és témakörben is 

megérti a problémákat, és a résztvevők szempontjait mérlegelve eltérő 

alternatív megoldásokat és célirányos együttműködést tud javasolni. 

Álláspontját meggyőzően, egyes altémákat összekapcsolva, a pontokat 

kifejtve, logikusan érvelve adja elő. Világos, jól szerkesztett előadást tud 

tartani összetett témában, nézeteit meggyőzően alátámasztja. Jól kezeli a 

közbeszólásokat, erőfeszítés nélkül, természetes módon reagál. Felismeri az 

idiomatikus kifejezések és kollokvializmusok széles körét, megérti a 

stílusrétegbéli változásokat. A nyelvet rugalmasan és kreatívan használja. 

Világos gördülékeny, jól megszerkesztett beszéd létrehozására képes, 

helyesen és pontosan használja a különféle kohéziós eszközöket. A nyelvi 

eszközök széles skáláját uralja, világosan és megfelelő stílusban fejezi ki 

magát a munkájával és aktuálitásokkal kapcsolatos  témákban, anélkül, 

hogy mondanivalóját korlátoznia kellene. Anyanyelvi szinten képes magas 

szintű nyelvhelyességet fenntartani. Folyékonyan és természetes módon, 

erőfeszítés nélkül fejezi ki magát. A könnyedén rendelkezésre álló 

kommunikációs eszközök széles köréből a megfelelő alkalmazásával a többi 

beszélőhöz igazítja  saját hozzászólásait, képes kulturáltan irányítani a 

beszélgetést. Jól használja széleskörű szókincsét, köztük idiomatikus 

kifejezéseket és kollokvializmusokat, jól alkalmazza az elkerülési stratégiát. 

Világos, gördülékeny, jól szerkesztett beszéd létrehozására képes, 

anyanyelvi szinten használja a szervezőelemeket, kötőelemeket és kohéziós 

eszközöket. 

Írásbeli készség : Világos, részletes, jól megszerkesztett és kifejtett 

leírásokat hoz létre, az olvasónak és a témának megfelelő magabiztos és 

természetes stílusban. Érveit logikusan csoportosítva meggyőzően és 

választékosan fejti ki. Összetett témákat világos és jól szerkesztett módon 

fejt ki. Hangsúlyozza a lényeges és fontos gondolatokat. A nyelvet 

rendkívül rugalmasan és kreatívan használja. Követni tudja a speciális 

rétegszlenget és idiomatikus kifejezéseket is tartalmazó leírásokat. 

Anyanyelvi szinten használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket 

az attitűdök, hangulatok és szándékok kikövetkeztetéséhez 

Beszédértés:  Tökéletesen ismeri az idiomatikus kifejezések és 

kollokvializmusok széles körét, megérti a stílusrétegbéli különbözőségeket. 

Tökéletesen érti az apróbb részleteket, és a burkolt, nem explicit módon 

kifejezett attitűdöket és véleményeket. Kiszűri a lényeges információt még 

rossz minőségű, vagy észrevehetően torzult közlésekből is. 

Szövegértés : Megérti a hosszú, összetett szövegeket minden részletükben, 

akár kapcsolódnak szakterületéhez, akár nem. Képes bármilyen levelezés 

megértésére. Minden részletében érti az a hosszú és összetett szövegek 

széles körét, amelyek előfordulnak a társadalmi, tanulmányi és szakmai 

életben, azonosítja az apróbb részleteket, valamint a burkolt és kifejtett 

véleményeket is. Minden részletében megért bonyolult szakmai leírásokat 

akkor is, ha az nem feltétlenül kapcsolódik a szakterületéhez.. Teljes 

mértékben érti és uralja a társadalmi, a szakmai vagy az oktatási szférába 

tartozó hosszú, összetett szövegeket. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Könnyen összetéveszthető szavak és kifejezések  

Szócsaládok 

If  nélküli feltételes mondatok  

If  kötőszó helyett használható kifejezések (on  condition that, provided that, 

providing that, so/as long as, stb.) 

Fordított szórend 

Parafrázis 

Ellipszis és kondenzáció 

Vesszőhasználat 

Inverzió (feltételes mondatok) 

Prezentáció, nyilvános beszéd 

Tárgyalástechnikák 

Kertelés (hedging) 

Idiomák, divatos szólások, kifejezések 

Dialektusok 

Linking devices 

Hangutánzó és hangulatfestő szavak 

Implikáció mint a szövegösszefüggés eszköze 

Diszkurzusjelölők 

Kollokációk  

Inverzió mint retorikai eszköz 

Eufémizmusok 

 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Érvényesülés 

Továbbképzés, átképzés, felnőttoktatás                                                                  

Politika 

Vallás, hit, hiedelmek 

Mítosz és valóság 

Elmagányosodás 

Környezetszennyezés, mindennapi környezetvédelem 

Tudomány és technika    

Tömegtájékoztatás, közösségi oldalak  

Egészséges és egészségtelen táplálkozás 

Divatos fogyókúrák      

Bűnözés  

Szenvedélybetegségek                                                     

Who’s who                                                                                            

Ingázás                                                                                                                                                  

Bíróság       

Fogászat, esztétikai fogászat                                                                                         

Plasztikai sebészet (nose job, boob job), zsírleszívás  

Metroszexualitás  

Futballhuliganizmus 

Divatdiktátorok, divatigények, divatirányzatok                                                                                                                                                                       

Szenvedélyek (kábítószer, alkoholizmus, stb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IT, cyberspace, cybersex  
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Kisállat pszichológia                                                                           

Virtuális világ 

Online oktatás, e-learning 

Társasági élet 

Idősek problámái, generációk együttélése 

Nyugdíjrendszer 

 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Közvélemény-kutatás 

Zöld mozgalmak 

Gospel 

Szakszervezetek 

Garage sales 

Private Eye 

PC (political correctness) 

Találmányok 

State of the art 

Capped teeth and Ceasar salad 

Esküdtszék 

Celebek és közszereplők : Celebrities,  personalities and characters 

Loitering 

Lollipop man 

Szenvedélyek (shopaholism, chocaholism, workaholism) 

X, Y, Z generációk 

Digitális világ (digital  natives, digital immigrants) 

Big Brother 

MOOC (Massive Open Online Courses) 

Expats 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-5 

 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Érvényesülés 

Továbbképzés, átképzés, felnőttoktatás                                                                  

Politika 

Vallás, hit, hiedelmek 

Mítosz és valóság 

Elmagányosodás 

Környezetszennyezés, mindennapi környezetvédelem 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Könnyen összetéveszthető szavak és kifejezések  

Szócsaládok 

If  nélküli feltételes mondatok  

If  kötőszó helyett használható kifejezések (on  condition that, provided that, 

providing that, so/as long as, stb.) 

Fordított szórend 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Közvélemény-kutatás 

Zöld mozgalmak 

Gospel 

Szakszervezetek 
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C2.2. modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 60 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Tudomány és technika    

Tömegtájékoztatás, közösségi oldalak  

Egészséges és egészségtelen táplálkozás 

Divatos fogyókúrák      

Bűnözés  

Szenvedélybetegségek                                                     

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Parafrázis 

Ellipszis és kondenzáció 

Vesszőhasználat 

Inverzió (feltételes mondatok) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Garage sales 

Private Eye 

PC (political correctness) 

Találmányok 

State of the art 

 

C2.3. modul  

Minimum óraszám 40 

Maximum óraszám 50 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök :                                                                              

Who’s who                                                                                            

Ingázás                                                                                                                                                  

Bíróság       

Fogászat, esztétikai fogászat                                                                                         

Plasztikai sebészet (nose job, boob job), zsírleszívás  

Metroszexualitás  

Futballhuliganizmus 

                                                                                     

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Prezentáció, nyilvános beszéd 

Tárgyalástechnikák 

Kertelés (hedging) 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Capped teeth and Ceasar salad 

Esküdtszék 

Celebek és közszereplők : Celebrities,  personalities and characters 

Loitering 

Lollipop man 
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C2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Divatdiktátorok, divatigények, divatirányzatok                                                                                                                                                                       

Szenvedélyek (kábítószer, alkoholizmus, stb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

IT, cyberspace, cybersex  

Kisállat pszichológia                                                                           

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Idiomák, divatos szólások, kifejezések 

Dialektusok 

Linking devices 

Hangutánzó és hangulatfestő szavak 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Szenvedélyek (shopaholism, chocaholism, workaholism) 

X, Y, Z generációk 

Digitális világ (digital  natives, digital immigrants) 

 

C2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 30 

Tartalmi 

követelmények 

Általános nyelvi készségfejlesztés, szókincs, témakörök : 

Virtuális világ 

Online oktatás, e-learning 

Társasági élet 

Idősek problámái, generációk együttélése 

Nyugdíjrendszer 

 

 

Nyelvtani, nyelvhasználati követelmények: 

Implikáció mint a szövegösszefüggés eszköze 

Diszkurzusjelölők 

Kollokációk  

Inverzió mint retorikai eszköz 

Eufémizmusok 

Ismétlés 

 

Az angolszász országok vonatkozó civilizációs ismeretei : 

Big Brother 

MOOC (Massive Open Online Courses) 

Expats 
 

 

 


