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A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve, vagy cég 

neve 
Laksmi 2002 Kft 

A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai 

Nyelv megnevezése  angol 

Megszerezhető nyelvi képzés 

szintje1 
KER C2 

Megszerezhető nyelvi képzés 

fajtája2 
általános nyelvi képzés 

Megszerezhető nyelvi képzés 

típusa3 
kontaktórás képzés 

Bemeneti kompetenciák4  A minimum szint A1.1 megkezdésekor értelemszerűen nincs 

szükség nyelvi előképzettségre, nem kapcsolódik bemeneti 

követelmény. A kezdő tanfolyami hallgatók anyanyelvi 

készségfelmérőn vehetnek részt.  

A bekapcsolódás a programra való jelentkezéssel lehetséges, 

az alapvető írás‐, olvasás‐, beszédkészség, amelynek mérése, és 

dokumentálása a jelentkezési lap értelmezése, kitöltése és 

aláírása által történik, amely megfelelően és teljes körűen 

dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.  

A program második moduljától kezdve a bekapcsolódás 

feltétele az előző modulokban megszerezhető kompetenciák 

ismerete.  

A nem kezdő résztvevők esetében a nyelvismeret felmérése 

egy felvételi eljárás során történik, amely a megfelelő szintű 

teszt megoldásából, illetve felvételi elbeszélgetésből áll, 

melyek alapján a résztvevőt a megfelelő modulba soroljuk.  

Minimális óraszám5  1080 + 150 OP vizsgaelőkészítő 

Maximális óraszám6  1239 + 195 OP vizsgaelőkészítő 

A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként 

KER A1   4 

KER A2   4 

KER B1   3 + 1 OP 

KER B2   7 + 1 OP 

KER C1   5 + 1 OP 

KER C2   6 
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Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  132 

Képzési követelmények 

 

Szövegértés :  A  képzésben  részt  vevő  megért  nagyon  egyszerű, 

mindennapi  szavakat  és  kifejezéseket  valamint  nagyon  alapvető  nyelvi 

fordulatokat.  Megérti  a  tanár  utasításait  és  a  hanghordozón  szereplő 

utasításokat,  feladatokat,  rövid  szövegeket. Megért  számára  ismerős  témában 

folytatott  rövid  beszélgetéseket,  élőben  vagy  hanghordozón. Megért  egyszerű 

kérdéseket  saját  magával,  lakóhelyével,  foglalkozásával  kapcsolatban,  illetve 

ismerőseire vonatkoztatva. 

Szóbeli  kifejezőkészség:  A  képzésben  részt  vevő  képes  nagyon  egyszerű, 

párszavas  közlésekre,  magáról,  családjáról  és  megérti,  amikor  mások 

mutatkoznak  be  és  mesélnek  magukról,  családjukról  nagyon  egyszerű, 

párszavas  kifejezéseket  használva.  Képes  reagálni  nagyon  egyszerű 

kérdésekre,  amennyiben  a  beszélgetőtárs  lassan,  érthetően  és  világosan 

beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket használ. 

Ismeri  a  számokat,  hónapokat,  a  hét  napjait,  az  angol  ábécé  betűit.  Tud 

köszönni és elköszönni, bemutatkozni, megszólítani másokat. 

Írásbeli  kifejezőkészség:  A  képzésben  részt  vevő  képes  egyszerű 

nyomtatványok kitöltésére, személyes adatai megadása  (név, cím,  lakhely, 

nemzetiség), rövid üdvözlet megírására (pl. képeslap). 

Modulok : 

A1. 1./4 modul 

1. Nyelvtani szerkezetek

‐ be/have igék használata 

‐ a kijelentő és a kérdő mondat szórendje 

‐ a főnevek és többes száma (Uncountable/countable) 

‐ How much/many: többes szám 

‐ birtokos névmások: my, your, his, her... 

‐ óra, idő, számok 

2. Kommunikációs célok, témakörök és szókincs 

‐ tud köszönni és elköszönni, bemutatkozni, megszólítani másokat 

‐ képes nagyon egyszerű, párszavas közlésekre, magáról, családjáról, 

munkájáról, és megérti, amikor mások mutatkoznak be és mesélnek 

magukról, családjukról nagyon egyszerű, párszavas kifejezéseket 

használva 

‐ megismeri a helyes kiejtést 

‐ megtanulja a tárgyak és személyek leírását szóban és írásban 

‐ ismeri a számokat, hónapokat, a hét napjait, az angol ábécé betűit 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 személyes adatok: bemutatkozás 

 család: személyes adatok és családtagok 

 lakóhely: lakcím, lakóhely bemutatása 

 munka: foglalkozás, munkahely 

 számok: 100‐ig 

 időkifejezések 

 állapot, hogylét kifejezése 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ köszönés, búcsúzás 

‐ bemutatkozás, bemutatás 

‐ személyes információk kérése, adása 

‐ birtoklás kifejezése (have) 

‐ megszólítás 

‐ bocsánatkérés 

‐ az időre való rákérdezés (dátum, óra) 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 



3 

A1. 2./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ gyakoriságot kifejező időhatározószavak, időhatározók 

‐ egyszerű jelen idő 

‐ névelők, kérdőszók használata, egyszerűbb elöljárószavak 

‐ there is/there are 

‐ felszólító mód használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ képes egyszerű közlésekre, magáról, családjáról, munkájáról, és megérti, 

amikor  mások  mesélnek  magukról,  családjukról  nagyon  egyszerű, 

párszavas kifejezéseket használva 

‐ képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre, amennyiben a beszélgetőtárs 

lassan,  érthetően  és világosan beszél, nagyon  egyszerű  szavakat  és nyelvi 

szerkezeteket használ 

‐ meg tudja kérdezni vagy mondani a napot, a pontos időt és a dátumot 

‐ használni tud egyes alapvető üdvözlési formákat 

‐ ki tud tölteni egyszerű formanyomtatványokat olyan személyi adatokkal, 

mint név, cím, állampolgárság stb. 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 napirend, időbeosztás 

 ház/lakás bemutatása 

 munka, házimunka 

 szabadidő, hobbi 

 TV műsorok 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ információ adása, kérése 

‐ útbaigazítás kérése, adása 

‐ telefonon beszélgetés folytatása 

‐ egyszerű véleményt nyilvánítása 

‐ kérés, annak kifejezése, hogy mit szeretnénk és mit nem 

 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A1. 3./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ folyamatos jelen idő 

‐ határozatlan számnevek 

‐ a can segédige 

‐ would like 

‐ a Let’s/How about szerkezet 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  személyes  jellegű  és  saját  kommunikációs  céljait  szolgáló  egyszerű 

kérdések szerkesztése 

‐ egyszerű közlések szabadidős tevékenységről,  étkezésről, illetve 

hasonló kérdések szerkesztése 

‐ki tud emelni számára fontos információkat nagyon rövid, egyszerű 

közlésekben mind olvasás, mind hallásértés során 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 étkezés, ételek 

 étkezési szokások 

 étterem, rendelés, árak 

 időjárás 

 számítógép 

‐ információ adása, kérése 

‐ preferenciák, kedvelés, nem kedvelés kifejezése 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ étkezési szokásokról vélemény kifejezése 

‐ étteremben étel rendelése 

‐ mennyíség kifejezése 

‐100‐on felüli számok kifejezése, dátumok kifejezése 

‐ felajánlást elfogadása, visszautasítása 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 
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‐ javaslatok, dolgok megszervezése 

‐ képességek kifejezése 

 

A1. 4./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű múlt idő 

‐ going to szerkezet 

‐ a should segédige 

‐ felszólító mód 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ képes személyes  jellegű és saját kommunikációs céljait szolgáló egyszerű 

kérdések szerkesztésére 

‐ képes egyszerű kérdések szerkesztésére 

‐ ki tud emelni számára fontos információkat nagyon rövid, egyszerű 

közlésekben mind olvasás, mind hallásértés során 

‐ képes preferenciák, kedvelés, nem kedvelés kifejezésére 

‐ képes beszélni napi rutinjáról, időbeosztásáról és kérdéseket 

feltenni beszélgetőtársának ezekben a témákban 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 sport 

 utazás 

 testrészek 

 egészség 

 oktatás: tantárgyak  

 évszakok 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ jövőbeni tervek kifejezése 

‐ jelen és múltbeli tények összehasonlítása 

‐ utazás megszervezése, előkészítésének megvitatása 

‐ magyarázat adása 

‐ meghívás elfogadása, elutasítása 

‐ tanács adása, kérése 

‐ képeslap vagy e‐mail rövid, egyszerű megfogalmazása 

‐ egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részek, például a 

szállodai bejelentőlapon a nev, a nemzetiség és a cím kitöltése   

‐angolszász országok elhelyezkedése, alapvető adatai 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

 

 

 

KER A2 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  132 

Képzési követelmények 

Szövegértés :  A  képzésben  részt  vevő  megérti  a  tanár  utasításait  és  a 

hanghordozón  szereplő  utasításokat,  feladatokat.  A  részt  vevő megért  rövid 

szövegeket,  olyan  mondatokat  és  gyakrabban  használt  kifejezéseket, 

amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes 

adatok,  család,  munkahely).  Megért  rövidebb  és  egyszerűbb 

prospektusokat, megért  rövid TV műsorokat,  rövid magánlevelek  lényegét, 

felismeri  a  dolgok  elhelyezkedését,  tud  térképet  olvasni,  útvonalat  követni. 

Képek  segítségével  el  tudja  olvasni  és  megérti  egyszerűbb  cikkek,  interjúk 

lényegét  magazinokban,  vagy  újságokban,  szórólapokon,  brosúrákban, 

weboldalakon. 

Szóbeli  kifejezőkészség : A  képzésben  részt  vevő  elboldogul  rutinszerű 

kommunikációs  helyzetekben,  amikor  egyszerű  és  közvetlen 

információcserére  van  szükség. Megért  számára  ismerős  témában  folytatott 

rövid  beszélgetéseket.  Tud  egyszerű  nyelvi  eszközöket  használva  beszélni 

saját  hátteréről,  szűkebb  környezetéről  és  közvetlen  szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról.  
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Írásbeli kifejezőkészség : Képes egyszerű jegyzeteket vagy üzeneteket írni 

(pl. köszönetlevél). 

 

Modulok 

A2. 1./4 modul 

1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű jelen/egyszerű múlt használata 

‐ gyakoriságot jelentő határozószók használata 

‐ időre vonatkozó elöljárószók használata 

‐ birtoklás kifejezése 

‐ kérdőszók 

‐ ige + ‐ing szerkezet használata 

‐ a can/can’t segédige 

‐ kötőszók 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  képes  alapvető  kommunikációs  szükségletek  kifejezésére  (családjával, 

hétköznapi helyzetekkel, vásárlással, állással kapcsolatos  témák) egyszerű, 

begyakorolt nyelvi eszközöket használva 

‐  képes  egyszerű  interakcióra,  amennyiben  a  másik  személy  lassan  és 

világosan beszél és segítőkész 

‐ megtanul jelen és múltbeli tényeket összehasonlítani 

‐ megtanul bemutatkozni és másokat bemutatni 

‐ megtanul megszervezni egy programot 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 személyek jellemzése 

 külső/belső tulajdonságok jellemzése 

 napirend, munka leírása 

 szórakozás, film 

 számítógép, technológia 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ emberek leírása, megítélése 

‐ találkozó, program szervezése 

‐ véleménynyilvánítás zenéről, filmekről, számítógépről, technológiáról  

‐ tetszés, nem tetszés kifejezése 

 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A2. 2./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ folyamatos jelen összehasonlítása az egyszerű jelennel 

‐ időre és helyre vonatkozó elöljárószók 

‐ there is /there are szerkezet 

‐ birtoklás kifejezése 

‐ mennyiségre vonatkozó kifejezések 

‐ kérdőszók 

‐ névelők 

‐ should segédige 

‐ kötőszók 

‐ going to szerkezet használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  képes  röviden  beszélni/  írni magáról,  lakóhelyéről, munkájáról,  családjáról, 

barátairól, otthonáról és a környékéről 

‐ képes útbaigazítást adni és kérni 

‐ képes kérni és felajánlani, elfogadni és elutasítani, engedélyt kérni és adni, 

‐ képes rövid beszélgetéseket folytatni éttermekben 

‐ képes tanácsot kérni és adni 

‐ ki tud fejezni jövőbeni terveket és szándékot 

‐ ki tud tölteni egy kérdőívet 

‐ meg tud  írni egy képeslapot, rövid  levelet vagy e‐mailt a megfelelő forma és 

kifejezések használatával 

‐ el tud mesélni rövid történeteket írásban 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 
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 lakóhely (szobák, egyéb helységek, bútorzat) 

 város/falu leírása 

 időjárás, évszakok 

 ételek, étterem 

 egészség, betegségek 

 egészséges életmód, sport 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ véleménynyilvánítás 

‐ tanács adása, kérése 

‐ ajánlat elfogadása, visszautasítása szóban és írásban 

‐ javaslatok 

‐ jövőbeni szándék, tervek kifejezése 

 

A2. 3./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű múlt idő 

‐ sorszámnevek 

‐ ‐ed és –ing végű melléknevek 

‐ jövő idő 

‐ could, may, would, will segédigék 

‐ have to szerkezet használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ el tud mesélni eseményeket, történeteket 

‐ ki tudja fejezni az érzéseit 

‐ ki tudja fejezni jövőbeni terveit 

‐ meg tud fogalmazni udvarias kéréseket, illetve reagálni tud rájuk 

‐ képes javaslatokat kérni és tenni, ezeket megvitatni 

‐ képes kötelességet kifejezni 

‐ megtanulja a múltbeli képesség kifejezését 

‐  információt  tud  cserélni  egyszerű,  rutinszerű helyzetekben,  egyszerű  és 

direkt módon, mindennapi tevékenységekről vagy témákról 

‐ képes nagyon rövid információcserére még akkor is, ha egyébként nem ért 

meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen 

‐  egyszerű  eszközöket  és  mondatokat  alkalmazva  tud  beszélni 

életkörülményeiről,  iskoláiról,  jelenlegi  vagy  előző  szakmai 

tevékenységéről 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 szabadidős tevékenységek 

 oktatás 

 bűntények 

 üdülés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ múltbeli eseményekről szóló információk adása és megértése 

‐  jövőbeli  eseményekre  és  cselekvésekre  utaló  információk  adása  és 

megértése 

‐  ajánlat,  javaslat,  kérés,  engedély  megfogalmazása,  elfogadás/ 

visszautasítás kifejezése 

‐ kötelesség kifejezése 

‐ tipikus szabadidős tevékenységek az angolszász világban, az egyes 

nagyobb országok/kultúrák közti eltérések 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A2. 4./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ befejezett jelen idő használata 

‐ befejezett jelen idő összehasonlítása a múlt idővel 

‐ melléknévfokozás 

‐ utasítások kérések függő beszédben 

‐ egyszerű és folyamatos jelen idő helyes használata 

‐ egyszerű múlt idő helyes használata 

‐ jövő idő helyes használata 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 
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‐ kérdő mondatok használata  

‐ helyre és mozgásra vonatkozó elöljárószók használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ ki tudja fejezni saját véleményét és ki tudja kérni másét 

‐ össze tud hasonlítani embereket, tárgyakat, helyeket 

‐ különbséget tud tenni a brit és az amerikai angol között 

‐ tud a tapasztalatairól, élményeiről mesélni 

‐ ki tudja fejezni meglepetését 

‐ megérti a gyakran használt szavakat és kifejezéseket, amelyek közvetlenül 

kapcsolódnak  hozzá  (pl.  személyes  adatai,  családja,  vásárlások,  szűk 

környezet, munka, tevékenység) 

‐  megtalálja  és  felismeri  a  várható  konkrét  információt  a  mindennapi 

egyszerű  szövegekben  (például  rövid  hirdetés,  prospektus,  menü  vagy 

menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket 

‐  megérti  az  egyszerű  információt  számára  ismerős  területen,  például 

termékeken  és  feliratokon,  valamint  ismerős  témákról  szóló  egyszerű 

tankönyvekben vagy beszámolókban 

‐  információt  tud  cserélni  egyszerű,  rutinszerű  helyzetekben,  egyszerű  és 

direkt módon, mindennapi tevékenységekről vagy témákról 

‐  megfogalmaz  és  kifejez  egyszerű  véleményeket  vagy  követelményeket 

számára ismerős kontextusban 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 vásárlás, pénzre vonatkozó szavak, kifejezések 

 közlekedés 

 természet, környezet 

 Nagy‐Britannia földrajzi, társadalmi, éghajlati jellemzői 

 szabadidős tevékenységek 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐  egyes  kommunikációs  stratégiák  megfelelő,  hatékony  alkalmazása  (pl. 

beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni) 

‐ egyszerű társalgás az ismert témakörökben 

‐ dolgok, személyek összehasonlítása 

‐ levélírás ( informális levél, képeslap) 

‐ angolszász országok földrajzi, társadalmi, éghajlati jellemzői 

 

 

KER B1 szint  minimális óraszám 
120+30 OP 

vizsgaelőkészítő 

maximális 

óraszám 

135+45 OP 

vizsgaelőkészítő 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés : A képzésben  részt vevő megérti  a  legfontosabb  információkat 

olyan  világos,  standard  szövegekben,  amelyek  ismert  témákról  szólnak,  és 

gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, iskola, szabadidő stb. terén. Ki 

tudja szűrni a lényegi információkat egy tévé vagy egy rádióadásból.  

Szóbeli  kifejezőkészség :  Elboldogul  a  legtöbb  olyan  helyzetben,  amely  a 

nyelvterületre  történő  utazás  során  adódik.  Egyszerű,  összefüggő  szöveget 

tud  alkotni olyan  témákban,  amelyeket  ismer, vagy amelyek az  érdeklődési 

körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, röviden meg tudja 

indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket. Eleget megért 

ahhoz,  hogy  egyszerűbb,  szokványos  beszélgetést  túlzott  erőfeszítés  nélkül 

fenntartson. Megérteti  magát,  valamint  gondolatokat  és  információt  cserél 

ismerős témákról kiszámítható mindennapi helyzetekben. 

Írásbeli  kifejezőkészség :  ismert  témákról  képes  egyszerű,  de  összefüggő 

szöveget alkotni.  

 

Modulok  B1.  1./4 

modul 

1. Nyelvtani szerkezetek

‐ used to szerkezet 

‐ elöljárószók min. óraszám  40 
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max. óraszám  45  ‐ kötőszók 

‐ egyszerű és folyamatos jelen és összehasonlításuk 

‐ egyszerű és folyamatos múlt és összehasonlításuk 

‐ befejezett jelen idő és egyszerű múlt idő és összehasonlításuk 

‐ időhatározói mellékmondatok 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ leírást tud adni emberekről 

‐ el tud mesélni rövid összefüggő történetet szóban, vagy írásban 

‐ le tudja írni érzéseit 

‐ e‐mailben le tudja írni híreit 

‐  el  tudja  olvasni  és  megfelelő  mértékben  meg  tudja  érteni  az  olyan 

egyértelmű, tényszerű szövegeket, amelyek érdeklődési körébe tartoznak 

‐ felismeri a főbb pontokat egyszerű újságcikkekben, amelyek számára ismerős 

témákkal foglalkoznak 

‐ egyszerű, összefüggő szövegeket tud írni érdeklődési körébe tartozó számos 

témáról, több különálló, rövidebb elem sorba rendezésével 

‐ érthető, követhető szöveget  tud  írni, amelynek a helyesírása, központozása 

és szerkezete megfelelő 

‐ jegyzeteket tud készíteni egy egyszerű előadás főbb pontjairól, amennyiben a 

téma ismerős, egyszerűen van megfogalmazva és a beszéd világosan artikulált, 

érthető 

‐ egyszerű, előkészített előadást tud tartani ismerős témáról a saját területén, 

amely legtöbbször különösebb nehézség nélkül követhető 

‐ eleget ért ahhoz, hogy különösebb erőfeszítés nélkül részt vegyen egyszerű, 

rutin beszélgetésekben 

‐ előkészített kérdések használatával  jól  felépített  interjút  tud kivitelezni, 

esetleg további spontán kérdésekkel 

‐ megfelelő a szókincse ahhoz, hogy ki  tudja  fejezni magát, némi körülírással 

legtöbb  témában,  amelyek  a mindennapi  életre  vonatkoznak, mint  például 

család, szabadidő, munka, aktuális események 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ én és a családom: családtagok bemutatása, családi ünnepek, ünnepkörök 

‐ otthon és szűkebb környezet: lakóhely leírása, környék jellemzése 

‐ a munka világa: napi tevékenységek 

‐ népszerű foglalkozások 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ tanács, javaslat, érvelés, kommentálás  

‐ információ kérése, adása, közvetítése 

‐ összefüggő beszámoló egy eseményről 

‐ angolszász országok ünnepei, szokásai 

B1. 2./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ melléknév fokozás 

‐ egyszerű jövő idő és időhatározói mellékmondatok 

‐  vonatkozó  névmások  és  határozószók  és  vonatkozó  névmási 

mellékmondatok 

‐ a can, could, may, must segédigék  

‐ a be able to, have to, need to szerkezetek  

‐ too és enough kifejezések 

‐ beágyazott kérdések 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ ki tud fejezni képességeket, kéréseket, és engedélyt tud kérni 

‐ ki tud fejezni kötelességet, annak hiányát, és tiltást 

‐ össze tud hasonlítani embereket, tárgyakat és helyeket 

‐ ki tudja fejezni véleményét 

‐ eleget megért ahhoz, hogy bizonyos konkrét elvárásoknak megfeleljen 

‐  megért  olyan  mondatokat  és  kifejezéseket,  amelyek  a  legfontosabb 

területekre  vonatkoznak  (pl.  információk  a  személyével  és  családjával 

min. óraszám  40 

max. óraszám  45 
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vásárlással, a helyi környezettel vagy a munkahellyel kapcsolatosan) 

‐ el tud olvasni és meg tud érteni rövidebb szövegeket 

‐  megtalálja  és  felismeri  a  lényeges  információt  mindennapi  szövegekben 

(például  rövid  cikk, hirdetés, brosúra, menü vagy menetrend),  és megérti  a 

rövidebb magánleveleket 

‐ információt tud kérni és megérti az információt számára ismerős területeken 

és témákban 

‐ képes nagyobb könnyedséggel  interakcióba  lépni kiszámítható mindennapi 

helyzetekben és rövid társalgásokban 

‐  képes  egyszerűbb,  rutinjellegű  információcserére,  kérdezni  és  válaszolni, 

valamint információt cserélni olyan ismerős témákban, amelyek a mindennapi 

szituációkban előfordulnak 

‐  rövidebb,  egyszerűbb  feljegyzéseket  tud  készíteni  állandósult  kifejezések 

használatával a közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákban 

‐ képes leírni vagy bemutatni az embereket, az élet‐ és munkakörülményeket, 

a napirendet, a kedvelt és nem kedvelt dolgokat stb. 

‐ egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 repülővel való utazás, üdülés 

 a bevásárlás, szolgáltatások 

 a vásárlással, árakkal kapcsolatos szavak és kifejezések 

 meghívás, programszervezés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ képességek, kötelesség, kötelesség hiánya és tiltás kifejezése 

‐ kérések és az engedélykérés kifejezése 

‐ összehasonlítások végzése, leírás 

‐ véleménynyilvánítás 

‐ jövő idő kifejezése különböző igeidőkkel és szerkezetekkel 

‐ feljegyzések készítése 

B1. 3./4 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ összetett szavak, állandósult szószerkezetek 

‐ frázis igék 

‐ ige+elöljárószó 

‐ főnév+elöljárószó 

‐ melléknév+elöljárószó 

‐ ige+to infinitive vagy –ing 

‐ should segédige és had better szerkezet 

‐ szenvedő szerkezet 

‐ may, might, could segédigék 

‐ feltételes mondatok (1) 

‐ egyszerű és folyamatos befejezett jelenidő és összehasonlítások 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ tanácsot tud kérni és adni 

‐ panaszt tud tenni 

‐ el tudja mesélni élményeit, tapasztalatait 

‐ le tud írni cselekvéseket, helyzeteket és azok következményeit 

‐ ki tudja fejezni a lehetségesség különböző fokozatait 

‐  a  körülötte  zajló  hosszabb  beszélgetést  főbb  vonalakban  követni  tudja 

feltéve, hogy tisztán kivehető és akcentusmentes a beszélő kiejtése 

‐ baráti beszélgetés során személyes nézeteit és véleményét ki tudja fejteni, és 

másokéra rá tud kérdezni 

‐ beszéde alapgondolatát érthetően el tudja mondani 

‐  mondanivalójának  nagy  részét  egyszerű  nyelvi  eszközök  széles  körének 

rugalmas használatával el tudja mondani 

‐  fenn  tudja  tartani  a  társalgást  vagy  eszmecserét,  de  néha  nehéz  követni, 

amikor pontosan szeretné kifejezni mondanivalóját 

‐  érthető  folyamatossággal  beszél,  bár  a  nyelvtan,  lexikai  tervezés  vagy 

hibajavítás  céljából  észrevehető  szüneteket  tart,  különösen  hosszabb  szabad 

min. óraszám  40 

max. óraszám  45 
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beszédprodukció esetén, 

‐ kevésbé megszokott mindennapi helyzetekben is boldogul 

‐ kezelni tudja a legtöbb szituációt, ami a mindennapok során felmerülhet 

‐  ismerős  témákról  folyó  beszélgetésbe  felkészülés  nélkül  is  be  tud 

kapcsolódni 

‐  beszélgetés  során  bizonyos  mértékű  kezdeményezést  mutat  (pl.  új  téma 

felvetése), de a kommunikáció során nagymértékben függ a másik féltől, 

meg  tud kérni valakit arra, hogy magyarázza meg vagy  fejtse ki a korábban 

mondottakat 

‐ társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 betegségek, orvosi/érzelmi problémák 

 balesetek, vészhelyzetek 

 sport 

 szórakozás, szórakozóhelyek 

 média, filmek 

 célnyelvi országok 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ érzelmek, érzések leírása 

‐ összegzés, témák összefoglalása 

‐ levélírás (egyszerűbb formális, informális levelek) 

‐ problémák kifejezése 

‐ időpont kérése, egyeztetése 

‐ áttekintés írása filmről 

‐ megadott szempontok alapján e‐mail, levél írása 

‐ életmód, életkörülmények az angolszász országokban 

B1.  4./4  modul 

Alapfokú  (B1)  angol 

nyelvvizsgára 

felkészítő tanfolyam 

1. Nyelvtani szerkezetek

‐  felkészítés  a  B1  szintű  nyelvvizsgára,  a  tanultak  átismétlése,  az  ismeretek 

rendszerezése, nyelvvizsgákon előforduló feladattípusok begyakorlása  

‐  a  tananyagegység  sikeres  elvégzésével  a  résztvevő  képessé  válik  egy 

államilag elismert alapfokú (B1) komplex angol nyelvvizsga sikeres letételére 

‐ az elsajátított ismeretek, készségek és kompetenciák megfelelnek a 137/2008. 

(V.  16.)  Korm.  rendelet  az  idegennyelv‐tudást  igazoló  államilag  elismert 

nyelvvizsgáztatásról  és  a  külföldön  kiállított,  idegennyelv  tudást  igazoló 

nyelvvizsga‐bizonyítványok  honosítása  2. mellékletében  foglaltak  szerint  az 

alapfokú (B1) nyelvvizsga követelményeinek. 

‐ az alapfokú nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvtani szabályok átismétlése, 

bővítése, rögzítése 

‐ vizsgakészségek és stratégiák fejlesztése 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  integrált  nyelvi  kompetenciák,  kommunikációs  és  interakciós  készségek 

fejlesztése 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ vizsgakészségek és stratégiák fejlesztése 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

 

KER B2 szint  minimális óraszám 
300+60 OP 

vizsgaelőkészítő 

maximális 

óraszám 

300+60 OP 

vizsgaelőkészítő 

Képzési 

követelmények 

Szövegértés : A képzésben  részt vevő megérti az összetettebb konkrét vagy 

elvont  témájú  szövegek  főbb  gondolatmenetét,  érvelését.  Képes  követni  a 

legtöbb  televízió‐és rádióműsort, megérti az aktuális  témájú  írott szövegeket 

és a legtöbb standard nyelvű filmet. 

Szóbeli  kifejezőkészség :  Folyamatos  és  természetes  módon  olyan  szintű 

interakciót  tud  folytatni  anyanyelvű  beszélővel,  hogy  az  egyik  félnek  sem 

megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni képes 

egy álláspont előnyeit és hátrányait.  

Írásbeli kifejezőkészség : Világos,  részletes  szöveget  tud  alkotni különböző 

témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására.  
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B2. 1./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű és folyamatos jelen idő 

‐ egyszerű és folyamatos múlt idő 

‐ used to szerkezet 

‐ melléknév‐és főnévképzés 

‐ vonatkozó névmási mellékmondatok 

‐ melléknév fokozás 

‐ befejezett egyszerű és folyamatos jelen idő 

‐ can, must, have to, need, would rather, had better, may, might, could segédigék és 

szerkezetek 

‐ jövő idők egyszerű és folyamatos, befejezett és going to jövő idő 

‐ feltételes mondatok 

‐ időhatározói mellékmondatok, névelők 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ ki tudja fejezni lelkesedését, javaslatokat tud tenni 

‐ útbaigazítást tud adni 

‐ képes megadott szempontok alapján e‐mailt vagy levelet írni 

‐  megérti  egy  olvasott  szöveg  lényegét,  célját  és  részleteit,  illetve  a  keresett 

információt 

‐ megérti egy hallott szöveg (pl. rádióinterjú) lényegét, illetve a keresett információt 

‐ fel tud jegyezni tudakozódással és problémák elmagyarázásával kapcsolatos 

üzeneteket 

‐ egy beszélgetés során a kért konkrét információkat megadja (pl. az orvosnál 

a tünetek leírása), de mindezt korlátozott pontossággal teszi 

‐ el tudja magyarázni, hogy valami miért jelent problémát 

‐ össze tud foglalni egy elbeszélést, újságcikket, előadást, eszmecserét, interjút 

vagy dokumentumfilmet, kifejti  ezzel kapcsolatos véleményét,  és válaszol  a 

további részletekre vonatkozó kérdésekre 

‐  felkészülés  után  képes  interjút  készíteni,  ellenőrzi  és  megerősíti  az 

információkat, bár időnként, ha túl gyors vagy hosszú a válasz, előfordulhat, 

hogy ismétlésre kell kérnie beszélgetőpartnerét 

‐ le tudja írni a cselekvések menetét, és részletes utasításokat tud adni 

‐  saját  szakterületén,  ismerős,  begyakorolt  vagy  egyéb  kérdésekben  nagy 

mennyiségű tényszerű információ viszonylag magabiztos cseréjére képes 

‐ összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 nyelvtanulás 

 kultúra, életmód 

 foglalkozások, végzettség 

 szabadidős tevékenységek 

 sport 

 környezet, földrajzi fogalmak, állatvilág 

 természeti katasztrófák 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ kérdezés közvetlen és udvarias/hivatalos stílusban 

‐  emberek,  helyek,  tárgyak  meghatározása,  részletes  információval  való 

leírásuk és összehasonlításuk 

‐ megadott szempontok alapján e‐mailek, levelek írása közvetlen stílusban 

‐ történetek mesélése  

‐ olvasott szöveg lényegének, részleteinek megértése 

‐ hallott szöveg lényegének ill. a keresett információnak megértése 

‐ kötelesség, tiltás, szükségesség és kötelesség hiányának kifejezése 

‐ véleménnyilvánítás, érvelés 

min. óraszám  120 

max. óraszám  120 

B2. 2./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ befejezett és folyamatos befejezett múlt idő 
min. óraszám  30 
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max. óraszám  30  ‐ függő beszéd 

‐ szenvedő szerkezet 

‐ ok‐, és célhatározói mellékmondatok 

‐ megengedő mellékmondatok 

‐ elöljárós kifejezések 

‐ szóképzés, frázis igék 

‐ összetett szavak és állandósult szószerkezetek 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ képes egy szöveget gyorsan átolvasva/áttekintve megérteni és kiemelni a lényegét 

és a mondanivaló célját, majd alapos olvasással megérteni a részleteket és a keresett 

információkat megtalálni 

‐ képes hallott  szövegből  (pl.  rádióműsor)  a keresett  információkat megérteni  és 

ennek alapján lyukas szöveget kiegészíteni 

‐ képes megvitatni valamit,  érvelni valami mellett, véleményét megindokolni,  és 

döntést hozni 

‐ ki  tudja  fejezni véleményét  elvont/kulturális  témákban korlátozott módon, 

tanácsot tud adni számára ismerős témákban és helyzetekben 

‐ érzékeli a jelentések és vélemények finomabb árnyalatait 

‐ megérti  a  rutin  információkat  és  szövegeket  és  a  nem  rutin  információk 

általános jelentését számára ismerős területeken 

‐ megérti  a  tényszerű újságcikkeket,  rutin hivatalos  leveleket, pl. hotelektől, 

személyes véleményt kifejező leveleket, nem rutin levelek általános  jelentését 

és elvontabb cikkeket a saját szak‐, illetve érdeklődési területén belül 

‐ megérti az alapvető utasításokat, pl. használati utasítások, üzeneteket, illetve 

a közleményeket 

‐  képes  megfogalmazni  egyszerű,  rövid,  összefüggő  szöveget  ismert, 

hétköznapi  témákban,  beszámolni  élményeiről,  véleményéről,  pl.  levélben 

vagy feljegyzésekben 

‐  megérti  az  olyan  lassú  és  világos  köznyelvi  beszédet,  amely  jól  ismert 

témákról  szól  (pl.  család,  otthon,  szabadidő,  munkahely  stb.),  apróbb 

félreértések még gyakoriak, tempóváltásnál problémák adódhatnak 

‐ megérti, ha  a  rádió‐ vagy  televízióadásban viszonylag  lassan  és  érthetően 

beszélnek, professzionális vagy személyes érdeklődési körébe tartozó aktuális 

eseményekről  vagy  témákról,  a  főbb  információk  kihallása  nem  okoz 

problémát 

‐  megérti  a  mindennapokban  vagy  a  munkájával  kapcsolatban  gyakran 

használt  fordulatokat  tartalmazó  szövegeket,  és  azokat  a  magánleveleket, 

melyek eseményekről, érzelmekről és jókívánságokról számolnak be 

‐ reagálni tud a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát 

‐  ki  tudja  fejezni  elemi  igényeit,  de  időnként  pontatlanul  beszél,  elég  sok 

szünettel 

‐ képes megoldani a legtöbb anyanyelvi környezetben adódó helyzetet 

‐  nehézség  nélkül  beszél  általa  ismert,  őt  személyesen  érintő,  hétköznapi 

témákról, mint pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális történések; egyszerű, 

összetett mondatokban  fejezi  ki magát,  tapasztalatait,  eseményeket,  álmait, 

vágyait, és céljait ismertetve.; röviden ismerteti a véleményét, és a terveit 

‐ képes elmesélni és véleményezni egy  történetet, egy könyv  tartalmát vagy 

egy film cselekményét 

‐  képes  a  számára  ismerős vagy  őt  érdeklő  témákban  egyszerű, összefüggő 

szöveget létrehozni és írásban rögzíteni 

‐  képes  személyes  hangvételű  leveleket  megfogalmazni,  ezekben 

tapasztalatokról és benyomásokról beszámolni 

‐  ismeri a célnyelvű beszédközösség  legelemibb mindennapi kommunikációs 

és kulturális szokásait, konvencióit 

‐  képes  egyszerű  célnyelvű  szövegek  magyar  nyelvű  fordítására,  illetve 

magyar  szövegek  viszonylag  pontos,  célnyelvű  közvetítésére,  utóbbi 

tartalmazhat alaki, nyelvtani, lexikai hibákat, de súlyos információs hibát nem 
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‐ összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ városok és vidék 

‐ lakásbelső, otthon, szűkebb lakókörnyezet 

‐ utazás, szállással kapcsolatos ügyintézés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ véleményt kifejező rövid szövegek, esszék írása 

‐ bejelentkezés egy hotelbe, lefoglalt szállás, repülőút lemondása 

‐ egy szöveg megértése, lényeg kiemelése, részletek megértése alapos olvasás 

után 

‐ keresett információ megértése hallott szövegből 

‐ érvelés valami mellett, valami megvitatása, vélemény megindokolása 

B 2. 3./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ műveltető szerkezet 

‐ segédigék múlt ideje 

‐ feltételes mondatok 

‐ függő beszéd gyakorlása 

‐ frázis igék 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  megbeszélés  során  megfelelő  magyarázatok,  érvek  és  megjegyzések 

segítségével elmondja véleményét 

‐ ki tudja fejezni az aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és ki tudja fejteni 

a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait 

‐ érvelése logikus felépítésű, összefüggő, olyan érvelést tud kifejteni, melyben 

egy bizonyos álláspont mellett vagy ellen érveket hoz fel 

‐  el  tud magyarázni  egy  felmerülő  problémát,  és  érthetően  kifejezi,  hogy  a 

tárgyalás során a másik félnek engedményt kell tennie 

‐  találgatásokba  tud bocsátkozni okokról, következményekről  és hipotetikus 

szituációkról 

‐ képes ismerős téma esetén informális beszélgetésben aktív szerepet játszani, 

megjegyzéseket  tenni, nézőpontját világosan kifejteni,  értékelni az alternatív 

javaslatokat, feltételezéseket tenni, illetve reagálni azokra 

‐  természetes  módon,  folyékonyan  és  hatékonyan  tud  részt  venni 

beszélgetésekben 

‐ még zavaró háttérzaj mellett  is részletesen megérti, amit akcentusmentesen 

mondanak neki 

‐  beszélgetést  tud  kezdeményezni,  megfelelő  időben  szólal  meg,  és  akkor 

fejezi be a beszélgetést, amikor kell, bár ezt nem mindig elegánsan teszi 

‐ kliséket használ (pl. „Nehéz erre a kérdésre válaszolni.“) időnyerés céljából, 

illetve hogy magánál tartsa a szót, amíg mondanivalóját megfogalmazza 

‐ olyan  folyékonysággal és  természetességgel  tud beszél(get)ni, ami  lehetővé 

teszi  az  anyanyelvű  beszélőkkel  való  rendszeres  kommunikációt  anélkül, 

hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne 

‐ kapcsolatot  tud  fenntartani anyanyelvű beszélőkkel anélkül, hogy akaratán 

kívül megnevettesse vagy irritálja őket, vagy, hogy azoknak máshogy kelljen 

viselkedniük vele szemben, mint ahogy azt anyanyelvű beszélőkkel tennék 

‐  képes  alkalmazkodni  a  beszélgetésre  jellemző  irány‐,  stílus‐  és 

hangsúlyváltásokhoz 

‐ ha észreveszi, általában kijavítja hibáit 

‐ összetettebb társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 oktatás 

 emberi kapcsolatok 

 az emberi természet különböző oldalai 

 egészség 

 dohányzás, alkohol, drogfogyasztás 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ érvelni valami mellett vagy valami ellen 

‐ valami megvitatása 

min. óraszám  30 

max. óraszám  30 
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‐ egy szöveg megértése, lényeg kiemelése, részletek megértése alapos olvasás 

után 

‐ keresett információ megértése hallott szövegből 

‐ véleményt kifejező szövegek, esszék írása 

‐ egy történet mesélése szóban és írásban 

B2. 4./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ ige+infinitive 

‐ általános vagy határozatlan névmások 

‐ feltételes mondatok 

‐ kötőszók, dupla kötőszók 

‐ frázis igék 

‐ összetett szavak és állandósult szószerkezetek 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ világos, részletes  leírást tud adni az érdeklődési köréhez kapcsolódó témák 

széles körében 

‐  világos,  részletes  szövegeket  tud  írni  érdeklődési  körével  kapcsolatos 

számos  témakörben  úgy,  hogy  több  forrásból  származó  adatokat  és 

érveléseket összegez és értékel 

‐ követni tud hosszabb beszédet, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a 

beszéd menetét explicit módon jelölik 

‐ meg tudja érteni a legtöbb rádiós dokumentumműsort és egyéb felvett vagy 

közvetített hanganyagot standard dialektus esetén 

‐  magas  fokú  önállósággal  olvas,  a  különböző  szövegeknek  és  céloknak 

megfelelően változtatja olvasási stílusát és sebességét 

‐  el  tudja olvasni  az  érdeklődési köréhez kapcsolódó  levelezést,  és könnyen 

megérti a lényeget 

‐ meg tud érteni napjaink problémáival foglalkozó cikkeket és beszámolókat, 

amelyekben az író bizonyos álláspontot vagy nézőpontot képvisel 

‐ általános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles 

körében  folyékonyan,  helyesen  és  hatékonyan  használja  a  nyelvet;  a 

gondolatok közötti kapcsolatot világosan jelöli 

‐ el tudja mondani és fenn tudja tartani véleményét 

‐ a részletes instrukciókat megbízhatóan meg tudja érteni 

‐ megbízhatóan át tud adni részletes információt 

‐  össze  tud  foglalni  kivonatokat  hírműsorokból,  interjúkból  vagy 

dokumentumfilmekből 

‐ saját szakterületén és a legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik 

‐ viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet 

‐ a helyesírás és központozás elfogadhatóan helyes, de anyanyelvi hatás jeleit 

mutathatja 

‐ a kohéziós eszközök korlátozott körét tudja használni 

‐ meglehetősen egyenletes beszédtempóval beszél 

‐ összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 öltözködés, divat 

 egészséges életmód, étkezési szokások 

 kultúra, kulturális értékek 

 szolgáltatások 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ rendelés, reklamálás 

‐ általánosítás, osztályozás, meghatározás 

‐ vágyak, szükségletek, szándékok kifejezése 

‐ aggodalom, bosszúság kifejezése 

min. óraszám  30 

max. óraszám  30 

B2. 5./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű és folyamatos befejezett jelen idő 

‐ egyszerű és folyamatos jelen idő 

‐ befejezett egyszerű és folyamatos múlt idő 

‐ névelők 

min. óraszám  30 

max. óraszám  30 
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‐ kérdések és kérdőszók 

‐ melléknévfokozás 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ világos, részletes  leírást tud adni az érdeklődési köréhez kapcsolódó témák 

széles körében, gondolatait kiegészítő adatokkal és megfelelő példákkal  fejti 

ki és támasztja alá 

‐  el  tudja magyarázni  nézőpontját  egy  aktuális  témával  kapcsolatban,  és  ki 

tudja fejteni a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait 

‐ tud film‐, vagy könyvismertetőt írni 

‐  követni  tud  hosszabb  beszédet  és  összetett  érvelést,  amennyiben  a  téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menetét explicit módon jelölik 

‐  el  tudja  mondani  és  fenn  tudja  tartani  véleményét,  értékelni  tudja  az 

alternatív javaslatokat, hipotéziseket állít fel, és reagál azokra 

‐  össze  tud  foglalni  kivonatokat  olyan  hírműsorokból,  interjúkból  vagy 

dokumentumfilmekből,  amelyek  véleményeket,  érveket  és  eszmecserét 

tartalmaznak 

‐ a kohéziós eszközök korlátozott körét használni tudja megnyilatkozásainak 

érthető, koherens beszéddé való szervezéséhez, bár hosszú megnyilvánulásai 

során megfigyelhető némi „darabosság“ 

‐  meglehetősen  egyenletes  beszédtempóval  beszél,  bár  időnként  habozik, 

amikor szerkezeteken és kifejezéseken gondolkozik, csak kevés észrevehetően 

hosszabb szünet keletkezik emiatt 

‐ meg  tud  érteni  konkrét  és  elvontabb  témájú,  standard dialektusú,  átlagos 

sebességű bejelentéseket és üzeneteket 

‐ meg tud érteni napjaink problémáival foglalkozó cikkeket és beszámolókat, 

amelyekben az író bizonyos álláspontot vagy nézőpontot képvisel 

‐ aktívan tud részt venni rutinszerű és nem rutin hivatalos beszélgetésben 

‐ követni  tudja a  szakterületéhez kapcsolódó  témákban  folyó beszélgetést, a 

beszélő által kiemelt fontosabb pontokat megérti 

‐ összegezni és jelenteni tud több forrásból származó információt és érvet, 

viszonylag  magas  szintű  grammatikai  biztonsággal  kezeli  a  nyelvet,  nem 

követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek 

‐ összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 turizmus 

 üdülés, utazás belföldre, külföldre, ügyintézés 

 időjárás 

 lakóhely, lakáskérdés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ megfelelő igeidők használatával múltbeli események és helyzetek elmesélése 

‐ emberek, tárgyak és helyzetek leírása 

‐ képeken bemutatott helyzetek összehasonlítása 

‐ egy adott téma kifejtése, képek alapján egy történet elmesélése 

‐ e‐mail, levél történet írása különböző témákban, céllal és stílusban 

B2. 6./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ időhatározói mellékmondatok 

‐  segédigék:  can,  could, may, might, must,  need,  have  to,  should,  ought  to,  had 

better, will  

‐ feltételes mondatok 

‐ segédigék múlt ideje 

‐ szóképzés 

‐ frázis igék 

‐ elöljárós szerkezetek és kifejezések 

‐ összetett szavak 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást tud adni, megfelelően 

kiemeli a fontos gondolatokat, és mondanivalóját alátámasztja, 

‐ követni  tudja a  szakterületéhez kapcsolódó  témákban  folyó beszélgetést, a 

min. óraszám  30 

max. óraszám  30 
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beszélő által kiemelt pontokat részleteiben megérti 

‐ standard dialektus esetén meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból 

összetett  beszéd  főbb  gondolatait mind  konkrét, mind  elvontabb  témában, 

beleértve a szakterületével kapcsolatos megbeszéléseket 

‐  követni  tud  előadásokat,  beszédeket  és  beszámolókat,  valamint  más 

tanulmányi/szakmai prezentációkat 

‐ meg  tud  érteni  konkrét  és  elvontabb  témájú,  standard dialektusú,  átlagos 

sebességű bejelentéseket és üzeneteket 

‐ meg tudja érteni a legtöbb rádiós dokumentumműsort és egyéb felvett vagy 

közvetített  hanganyagot  standard  dialektus  esetén,  és  érzékeli  a  beszélő 

hangulatát, hangszínét stb. 

‐  magas  fokú  önállósággal  olvas,  a  különböző  szövegeknek  és  céloknak 

megfelelően változtatja olvasási stílusát és sebességét, és szelektíven használja 

a megfelelő referenciaforrásokat 

‐ jó nyelvhelyességgel, természetes módon tud kommunikálni 

‐  aktívan  részt  tud  venni  számára  ismerős  helyzetekben  zajló  informális 

eszmecserében, megjegyzéseket tesz, világosan kifejezi nézőpontját 

‐  leveleiben  ki  tudja  fejezni  a  különböző  érzelmi  fokozatokat,  kiemeli  az 

események  és  élmények  személyes  jelentőségét,  és  megjegyzéseket  tesz  a 

levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban 

‐ a  szó átvételének  szabályait hatékonyan alkalmazva megfelelő módon  tud 

diskurzust kezdeményezni, fenntartani és befejezni 

‐ rá tud kérdezni az elhangzottakra, hogy ellenőrizze, megértette‐e azt, amit a 

beszélő mondani akart, és tisztázza a homályos pontokat 

‐ össze tudja foglalni egy film vagy színdarab cselekményét és az események 

sorozatát 

‐  variálni  tudja  a  megfogalmazás  módját  a  gyakori  ismétlések  elkerülése 

végett, de a lexikai hiányok miatt néha tétovázásra és körülírásra kényszerül 

‐  viszonylag magas  szintű  grammatikai  biztonsággal  kezeli  a  nyelvet,  nem 

követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek 

‐ összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

 modern élet, egészségmegőrzés 

 alternatív gyógymódok 

 szabadídő eltöltésének aktív és passzív formái 

 sport 

‐ Magyarország, célnyelvi országok 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ információ szerzése, annak alapján döntéshozatal, indoklás 

‐ képeken bemutatott helyzetek összehasonlítása 

‐ egy adott téma kifejtése, képek alapján egy történet elmesélése 

‐ lehetőség kifejezése, jövőbeni vagy elképzelt helyzetek kifejezése 

‐ képesség, kötelesség, megengedés, tiltás, bizonyosság kifejezése 

‐ angolszász országok városai 

B2. 7./8 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ szókapcsolatok, kifejezések a come, go, turn, get, bring, take, put igékkel 

‐ szenvedő szerkezet 

‐ műveltető szerkezet 

‐ függő beszéd 

‐feltételes mondatok 

‐ frázis igék 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  valóságos  vagy  képzelt  eseményekről  és  élményekről  világos  és  részletes 

leírást tud adni, a gondolatok közötti kapcsolatot világos, összefüggő módon 

jelöli, és követi az adott műfaj hagyományait 

‐  jó nyelvhelyességgel,  természetes módon  tud kommunikálni anélkül, hogy 

láthatóan  korlátoznia  kellene mondanivalóját;  a  körülményeknek megfelelő 

stílust alkalmaz 

min. óraszám  30 

max. óraszám  30 
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‐  aktívan  részt  tud  venni  számára  ismerős  helyzetekben  zajló  informális 

eszmecserében, megjegyzéseket  tesz,  világosan  kifejezi  nézőpontját,  értékeli 

az alternatív javaslatokat, hipotéziseket állít fel, és reagál azokra 

‐  a  legtöbb  általános  témához  bizonyos  mértékig  világosan,  folyékonyan 

hozzá  tud  szólni,  és  nem  okoz  erőfeszítést  vagy  kényelmetlenséget  a 

hallgatónak 

‐  a  beszélgetés  során meg  tudja  indokolni  és  fenn  tudja  tartani  véleményét 

azáltal, hogy megfelelő magyarázatot,  érveket  és megjegyzéseket  sorakoztat 

fel 

‐  követni  tudja  az  élénk  vitát,  helyesen  azonosítja  a  különböző  nézeteket 

alátámasztó és ellenző érveket 

‐  olyan  folyékony  és  természetes  interakcióra  képes,  ami  lehetővé  teszi  a 

rendszeres  interakciót  és  hosszabb  kapcsolat  fenntartását  anyanyelvű 

beszélőkkel, anélkül, hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne 

‐  megfelelő  módon  tud  bekapcsolódni  a  beszélgetésbe,  és  ezt  megfelelő 

nyelvezet használatával teszi 

‐ ismerős témában terelni tudja a beszélgetés menetét, megerősíti a megértést, 

másokat bevon a beszélgetésbe stb. 

‐ némi erőfeszítéssel lépést tud tartani a csoportos eszmecserével, és hozzá tud 

szólni, még akkor is, ha a beszéd gyors és kollokviális 

‐  bizonyos  mértékű  erőfeszítéssel  meg  tudja  érteni  a  körülötte  zajló 

beszélgetés  jó  részét,  de  nehéznek  találja  a  beszélgetésben  való  megfelelő 

részvételt  több  olyan  anyanyelvű  beszélő  esetén,  akik  egyáltalán  nem 

módosítják nyelvhasználatukat 

‐  alkalmazkodni  tud  a  társalgás  menetében  rendszerint  előforduló  irány‐, 

stílus‐, és hangsúlyváltásokhoz 

‐ követni tud tartalmi és nyelvi szempontból összetett előadásokat, beszédeket 

és beszámolókat, valamint más tanulmányi/szakmai prezentációkat 

‐  gyorsan  át  tud  olvasni  hosszú  és  összetett  szövegeket,  és  megtalálja  a 

lényeges részleteket 

‐  szakmai  témák  széles  körében  képes  hírek,  cikkek  és  beszámolók 

tartalmának  és  fontosságának  gyors  meghatározására,  és  eldönti,  hogy 

érdemes‐e a szöveget alaposabban is tanulmányozni 

‐  össze  tudja  foglalni  a  tényszerű  és  irodalmi  szövegek  széles  skáláját, 

megjegyzéseket  tesz,  és  megvitatja  az  ellentétes  nézeteket  és  a  főbb 

gondolatokat 

‐ meg tudja érteni a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális témákról szóló 

programokat 

‐ írásban hatékonyan fejt ki híreket és nézeteket, illetve reagál másokéra 

‐ olyan esszét vagy beszámolót  tud  írni, amelyben érvelését  rendszerezetten 

kifejti,  és  megfelelően  hangsúlyozza  a  lényeges  pontokat  és  alátámasztó 

gondolatokat 

‐ meg tud érteni standard dialektusban rögzített hangfelvételeket, amelyek a 

társadalmi,  tanulmányi  és  szakmai  élet  során  előfordulhatnak;  érti mind  a 

tartalmat, mind a beszélő nézeteit és attitűdjeit 

‐  körülírással  és  átfogalmazással  kompenzálni  tudja  szókincsbeli  és 

szerkezetbeli hiányosságait 

‐  lexikai  pontossága  általában magas  szintű,  bár  egy  kis  zavar  és  helytelen 

szóhasználat előfordul anélkül, hogy gátolná a kommunikációt 

‐ jó grammatikai biztonsággal rendelkezik, időnként kisebb mondatszerkezeti 

hibák, nyelvbotlások vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de 

ezek ritkák, és utólag gyakran kijavíthatók 

‐ elsajátította a tiszta, természetes kiejtést és hanglejtést 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ problémák feltárása, megvitatása nem okoz számára nehézséget 

‐ fent tud tartani és előre tud vinni beszélgetést, aktívan részt vesz vitákban 
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B2. 8./8 modul 

Középfokú  (B2)  angol  

nyelvvizsgára 

felkészítő tanfolyam 

1. Nyelvtani szerkezetek

‐  felkészítés  a  B2  szintű  nyelvvizsgára,  a  tanultak  átismétlése,  az  ismeretek 

rendszerezése, nyelvvizsgákon előforduló feladattípusok begyakorlása  

‐  a  tananyagegység  sikeres  elvégzésével  a  résztvevő  képessé  válik  egy 

államilag  elismert  középfokú  (B2)  komplex  angol  nyelvvizsga  sikeres 

letételére 

‐ az elsajátított ismeretek, készségek és kompetenciák megfelelnek a 137/2008. 

(V.  16.)  Korm.  rendelet  az  idegennyelv‐tudást  igazoló  államilag  elismert 

nyelvvizsgáztatásról  és  a  külföldön  kiállított,  idegennyelv  tudást  igazoló 

nyelvvizsga‐bizonyítványok  honosítása  2. mellékletében  foglaltak  szerint  a 

középfokú (B2) nyelvvizsga követelményeinek 

‐ vizsgakészségek és stratégiák fejlesztése 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  integrált  nyelvi  kompetenciák,  kommunikációs  és  interakciós  készségek 

fejlesztése 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ vizsga készségek és stratégiák fejlesztése 

min. óraszám  60 

max. óraszám  60 

 

 

KER C1 szint  minimális óraszám 
240+60 OP 

vizsgaelőkészítő 

maximális 

óraszám 

270+90 OP 

vizsgaelőkészítő 

 

Képzési 

követelmények 

 

Szövegértés :  A  képzésben  részt  vevő  meg  tud  érteni  különböző  típusú 

komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt jelentéstartalmakat. 

Szóbeli  kifejezőkészség :  Képes  gördülékenyen,  spontán  módon  és 

választékosan  kifejezni  gondolatait.  A  nyelvet  rugalmasan  és  hatékonyan 

tudja használni, társalgást, tanulmányi és szakmai célokra. 

Írásbeli  kifejezőkészség :  Világos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  tud 

alkotni  összetettebb  témákban  is.  Megbízhatóan  alkalmazza  a 

szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. 

 

C1. 1./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű és folyamatos jelen idő átismétlése 

‐ befejezett egyszerű és folyamatos jelen idő 

‐ melléknév és határozó fokozása 

‐ feltételes mondatok 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ képes szisztematikusan érvelni, jól kiemelni a döntő gondolatokat, és azokat 

megfelelő módon alátámasztani részletekkel 

‐ meggyőző nyelv és egyszerű érvek segítségével fel tud vázolni egy helyzetet 

‐  be  tud  gyakorolni  és  ki  tud  próbálni  új  kombinációkat,  kifejezéseket,  és 

azokról visszajelzést kér 

‐  fel  tudja  jegyezni  jellegzetes  hibáit,  és  ebből  a  szempontból  beszédét 

tudatosan ellenőrzi 

‐  meg  tudja  érteni  a  standard  beszélt  nyelvet,  legyen  az  élőbeszéd  vagy 

közvetítés, mind  ismerős, mind  ismeretlen  témákban,  amelyek  a magán‐,  a 

társadalmi, tanulmányi és szakmai életben általában előfordulnak 

megértési  képességét  csupán  a  nagy  háttérzaj,  nem  megfelelő  diskurzus 

struktúra és/vagy idiomatikus nyelvhasználat befolyásolhatja 

‐ követni tudja az anyanyelvű beszélők közötti élénk társalgást 

‐  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 

‐ a megértéshez különböző stratégiákat használ, például szöveghallgatáskor a 

főbb pontok keresése; a megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével 

‐  kapcsolatot  tud  fenntartani  anyanyelvű  beszélőkkel  anélkül,  hogy 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 
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akaratlanul  megnevettetné  vagy  idegesítené  őket,  vagy  olyan  viselkedésre 

késztetné  őket,  ami  eltér  más  anyanyelvű  beszélőkkel  szemben  tanúsított 

viselkedésüktől 

‐  visszajelzést  tud  adni  és  tovább  tudja  vinni  más  beszélők  állításait  és 

közbevetéseit, és ezáltal segíti a beszélgetés menetének alakulását 

‐ saját mondandóját ügyesen képes kapcsolni másokéhoz 

‐ ki tudja fejezni az érzelmek különböző fokozatait, és hangsúlyozni tudja az 

események és élmények személyes jelentőségét 

‐ pontosan tudja kifejezni gondolatait és véleményét, meggyőzően tud előadni 

összetett érveléseket, illetve tud azokra reagálni 

‐ világosan ki tudja fejezni magát, kevés jelét mutatva annak, hogy korlátoznia 

kellene, amit mondani akar 

‐  tud  világosan  érthető  folyamatos  szöveget  írni,  a  szöveg  elrendezésére  és 

tagolására vonatkozó hagyományos normák figyelembevételével 

‐ magabiztosan, világosan és udvariasan ki tudja fejezni magát formális vagy 

informális  stílusban,  az  adott  szituációnak  és  az  érintett  személyeknek 

megfelelő módon 

‐  sokféle kötőszót  tud hatékonyan  alkalmazni  a gondolatok közötti viszony 

jelzésének érdekében 

‐  természetes  módon  tud  kommunikálni,  gyakran  figyelemreméltó 

folyékonysággal  és  kifejezési  könnyedséggel  még  hosszabb,  komplex 

beszédszakaszokban is 

‐ jó grammatikai biztonsággal rendelkezik, időnként kisebb mondatszerkezeti 

hibák, nyelvbotlások vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de 

ezek ritkák, és utólag gyakran kijavíthatók 

‐ elsajátította a tiszta, természetes kiejtést és hanglejtést 

‐ világos, összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ utazás külföldre, belföldre, ügyintézés 

‐ pénzügyek 

‐ kultúra: hagyományaink, kultúrális értékeink 

‐ bank, szálloda, egyéb szolgáltatások 

‐ Magyarország 

‐ célnyelvi országok 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ témák bővebb kifejtése 

‐ hosszabb szövegek lényegének megértése, összefoglalása 

‐ angolszász országok népszokásai 

C1. 2./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ egyszerű és folyamatos múlt idő 

‐ befejezett egyszerű és folyamatos múlt idő 

‐ vonatkozó névmási mellékmondatok 

‐ used to, would, was/were going to szerkezetek 

‐ ‐ed, ‐ing végű melléknevek 

‐ ‐ed, ‐ing mellékmondatok 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ világos, szisztematikusan kifejtett előadást tud tartani, a fontos gondolatokat 

kiemeli, és megfelelő érvekkel támasztja alá 

‐  természetes módon  el  tud  térni  egy  előre  elkészített  szövegtől,  és  reagálni 

tud  a  hallgatóság  által  felvetett  érdekes  szempontokra,  gyakran 

figyelemreméltó folyékonyságról és könnyedségről tesz tanúbizonyságot 

‐  korlátozott  számú  kohéziós  eszközzel  gördülékeny  módon  világos, 

összefüggő beszélgetéssé tudja összekapcsolni a mondatokat 

‐  a  kötőszavak  változatos  körét  hatékonyan  tudja  használni  a  gondolatok 

összekapcsolására 

‐  széles  körű  szókinccsel  rendelkezik,  ami  lehetővé  teszi,  hogy  a  hiányokat 

körülírással pótolja 

‐ ritkán kell keresgélnie a kifejezéseket vagy elkerülési stratégiát alkalmaznia 

min. óraszám  45 

max. óraszám  45 
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‐  folyékonyan  és  természetes  módon  tudja  magát  kifejezni,  majdnem 

erőfeszítés nélkül 

‐  standard  dialektusban  meg  tudja  érteni  a  dokumentumfilmeket,  élő 

interjúkat, talk show‐kat, színdarabokat és a filmek többségét 

‐ mondanivalóját és az annak kifejezésére választott eszközöket a helyzethez 

és  a  társalgási  partnerhez  tudja  igazítani,  és  meg  tudja  választani  a 

körülményeknek megfelelő formalitási szintet 

‐ zajos környezetben is minden részletében meg tudja érteni, amit köznyelven 

mondanak neki 

‐ valódi beszélgetőpartnerként tud részt venni hosszú társalgásban a  legtöbb 

általános témában, még zajos környezetben is 

‐  hatékony,  folyékony  interjút  tud  kivitelezni,  természetes módon  eltér  az 

előre elkészített kérdésektől, reagál és rákérdez az érdekes válaszokra 

‐  visszajelzést  tud  adni,  kommentálja  az  állításokat  és  közbeszólásokat,  és 

ilyen módon elősegíti az eszmecsere kibontakozását 

‐ világos, összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ álláskeresés, álláspályázat, munkanap szervezése 

‐ érdekszövetségek, érdekhálók, közösségi hálók, netközösségek 

‐ család és karrier 

‐ a tanulás világa, oktatási rendszer, nyelvtanulás jelentősége 

‐ tanulás külföldön, ösztöndíjak 

‐ továbbképzés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ érvelés, attitűdök és érzelmek pontos kifejezése 

‐ bizonyosság, meggyőződés, valószínűség és kétség pontos kifejezése 

C1. 3./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ jövő idők 

‐ segédigék 

‐ szenvedő szerkezet 

‐ műveltető szerkezet 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ összetett témákról világos, részletes leírást tud adni 

‐ alapos részletességű, világos,  jól szerkesztett, összetett  leírást és elbeszélést 

tud létrehozni 

‐  összetett  témákat  világos  és  jól  szerkesztett  módon  tud  kifejteni, 

hangsúlyozza a lényeges, fontos gondolatokat 

‐ folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül tud bejelentést tenni 

‐  fel  tudja  ismerni  az  idiomatikus  kifejezések  és  kollokvializmusok  széles 

körét,  megérti  a  stílusrétegbeli  váltásokat,  azonban  alkalmanként 

megerősítésre  lehet  szüksége bizonyos  részleteket  illetően, különösen, ha az 

akcentus ismeretlen a számára 

‐ meg  tudja  tervezni,  hogy mit  és milyen  eszközökkel mondjon,  valamint 

figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását 

‐  eleget  meg  tud  érteni  ahhoz,  hogy  követni  tudjon  hosszabb  beszédet 

szakterületén  kívül  elvont  és  összetett  témákban,  bár  szükséges  lehet  egyes 

részletek megerősítése, különösen, ha az akcentus számára ismeretlen 

‐  ki  tudja  szűrni  a  tényleges  információt  rossz  minőségű,  észrevehetően 

torzult közérdekű bejelentésekből, pl. állomáson, stadionban stb. 

‐  csoportos  eszmecsere  esetén  követni  tudja  a mások  között  zajló  összetett 

interakciót 

‐ képes bármilyen levelezés megértésére, időnkénti szótárhasználattal 

‐  gyorsan  át  tud  olvasni  hosszú  és  összetett  szövegeket,  és  megtalálja  a 

lényeges részleteket 

‐  jól  használja  széles  körű  szókincsét,  az  esetleges hiányokat  körülírásokkal 

könnyedén áthidalja 

‐ világos, összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ környezetvédelmi problémák, természeti kérdések 

min. óraszám  45 

max. óraszám  45 
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‐ szolgáltatások  

‐ étkezés, étkezési szokások 

‐ turizmus 

‐ közlekedés 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ hivatalos levél írása 

‐ javaslat, felajánlás, ajánlat elfogadása és visszautasítása 

‐ reagálás más véleményére, interakció fenntartása 

C1. 4./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ infinitive és –ing használata 

‐ függő beszéd 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül tudja kifejezni 

magát 

‐ viszonylag könnyedén tudja követni a legtöbb előadást, beszélgetést és vitát 

‐  követni  tud  olyan  filmeket,  amelyekben  szleng  és  idiomatikus  kifejezések 

fordul elő 

‐ össze tud foglalni hosszú, nehéz szövegeket 

‐ alapos részletességű, komplex leírást és elbeszélést tud létrehozni, 

‐  világos,  jól  szerkesztett  előadást  tud  tartani  összetett  témában,  nézeteit 

kiegészítő adatokkal, érvekkel és megfelelő példákkal fejti ki és támasztja alá 

‐ fel tudja ismerni az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körét, valamint a 

stílusrétegbeli váltásokat 

‐ képes bármilyen levelezés megértésére 

‐  széles körű  szókinccsel  rendelkezik,  ami  lehetővé  teszi, hogy  a hiányokat 

körülírással pótolja 

‐ teljes mértékben részt tud venni az interjúban akár  interjúkészítőként, akár 

interjúalanyként 

‐  érdeklődési  körébe  tartozó  témákról  szóló  előadásról  jegyzeteket  tud 

készíteni 

‐ ritkán kell keresgélnie a kifejezéseket vagy elkerülési stratégiát alkalmaznia 

‐ a grammatikai helyesség magas szintjét következesen fenn tudja tartani 

‐ világos, összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ egészség, betegség, egészséges életmód, stressz 

‐ egészségügyi ellátás 

‐ sport, mozgás 

‐ fiatalság, öregség, generációk együttélése (generation gap) 

‐ életkilátások, életvitel 

‐ kapcsolatok más emberekkel, magánélet, közélet 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ információ adása, kérése 

‐ véleménynyilvánítás, indoklás, valami megvitatása 

‐ ok‐okozat kifejezése 

‐ gondolatok összefoglalása 

min. óraszám  45 

max. óraszám  45 

C1. 5./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ wordformation: szóképzés  

‐ linkwords: kötőszavak igényes használata a különféle stílusú szövegekben 

‐ feltételes mondatok 

‐ kevert feltételes 

‐ kívánság, óhaj kifejezése 

‐ nyomatékos alakok 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  folyékonyan,  szinte  erőfeszítés  nélkül  tud  bejelentést  tenni  világos,  a 

lényeges,  fontos  kérdéseket  kihangsúlyozza,  a  nézeteket  kiegészítő 

gondolatokkal,  érvekkel  és megfelelő  példákkal  fejti  ki  és  támasztja  alá,  és 

megfelelő befejezéssel kerekíti le 

‐  követni  tudja  a  hosszabb  beszédet  még  akkor  is,  ha  az  nem  világosan 

min. óraszám  45 

max. óraszám  45 
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szerkesztett,  és  ha  az  összefüggésekre  csak  utalnak,  de  azokat  nem 

fogalmazzák meg nyíltan 

‐ minden részletében meg tudja érteni az olyan hosszú és összetett szövegek 

széles  körét,  amelyek  előfordulhatnak  a  társadalmi,  tanulmányi  és  szakmai 

életben 

‐  folyékonyan és  természetes módon, szinte erőfeszítés nélkül  tudja kifejezni 

magát 

‐ mondanivalójának megfogalmazását variálni tudja 

‐  alkalmazkodni  tud  a  társalgás  menetében  rendszerint  előforduló  irány‐, 

stílus‐, és hangsúlyváltásokhoz 

‐ a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja társasági célokra, beleértve az 

érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot 

‐ saját gondolatait ügyesen kapcsolja a többi beszélőéhez 

‐ elvont, összetett, ismeretlen témákban is könnyen követni tudja a vitát, 

‐ a megvitatott témát mindenféle segítség nélkül folyékonyan kifejti és felépíti 

‐  világosan  és  pontosan  ki  tudja  fejezni magát,  rugalmasan  és  hatékonyan 

kommunikál írásban 

‐ jól tudja használni az idiomatikus kifejezéseket és kollokvializmusokat, 

‐ a grammatikai helyesség magas szintjét következesen fenn tudja tartani  

‐  variálni  tudja  a  hanglejtést,  és  helyesen  alkalmazza  a mondathangsúlyt  a 

jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése érdekében 

‐ világos, összetett társalgásra képes az alábbi témakörökben: 

‐ a digitális technika előnyei és hátrányai 

‐ modern kommunikációs eszközök 

‐ nyelvtanulás problematikája: nehézségek, kihívások 

‐ digitális tanulás és tanítás: online tananyag 

‐blended teaching fogalma: hagyományos és digitális módszerek alkalmazása 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ eseményleírás, tényközlés, megerősítés írásbeli kifejezőeszközei 

‐ valószínűség, bizonyosság fokozatainak írásbeli eszközei 

C1. 6./6 modul 

Felsőfokú  angol 

nyelvvizsgára 

felkészítő tanfolyam 

1. Nyelvtani szerkezetek

‐  felkészítés  a  felsőfokú  nyelvvizsgára,  a  tanultak  átismétlése,  az  ismeretek 

rendszerezése, nyelvvizsgákon előforduló feladattípusok begyakorlása  

‐  a  tananyagegység  sikeres  elvégzésével  a  résztvevő  képessé  válik  egy 

államilag elismert felsőfokú komplex angol nyelvvizsga sikeres letételére 

‐ az elsajátított ismeretek, készségek és kompetenciák megfelelnek a 137/2008. 

(V.  16.)  Korm.  rendelet  az  idegennyelv‐tudást  igazoló  államilag  elismert 

nyelvvizsgáztatásról  és  a  külföldön  kiállított,  idegennyelv  tudást  igazoló 

nyelvvizsga‐bizonyítványok  honosítása  2. mellékletében  foglaltak  szerint  a 

felsőfokú nyelvvizsga követelményeinek. 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  integrált  nyelvi  kompetenciák,  kommunikációs  és  interakciós  készségek 

fejlesztése 

‐  képes  nagyfokú  folyékonysággal  hosszú  ideig  fenntartani  egy  hétköznapi 

beszélgetést,  megbirkózni  elvont  kifejezésekkel,  megvitatni  elvont  és 

kulturális  témákat  nagyfokú  folyékonysággal  és  széleskörű  szókincsét 

használva, hatékonyan hozzájárulni a beszélgetésekhez, képes érvelni valami 

mellett vagy ellen 

Beszédértés: 

‐ akkor  is követi a hallottakat, ha a felépítés nem tagolt, és az összefüggések 

sem  egyértelműek,  ugyanez  elmondható  a  televízióadásokról  és  a 

játékfilmekről is 

‐ megérti a hosszú, komplex szakszövegeket, és irodalmi tartalmakat, érzékeli 

a stílusbeli eltéréseket 

‐ egészében és részleteiben is megérti az igényes, változatos és hosszú szóbeli 

megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett  jelentéstartalmak megértését 

is 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 
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Olvasás:   

‐ felismeri a lényeges stílusjegyeket, szövegértése változatos témájú és stílusú 

írott szövegek esetén is magabiztos 

Beszédkészség: 

‐ önállóan és folyékonyan beszél, nem keresgéli a szavakat 

‐  a  nyelvet  mind  magánemberként,  mind  a  hivatásában  hatékonyan,  és 

rugalmasan  használja,  precízen  kifejezi  a  gondolatait,  és  véleményét, 

mondandóját beilleszti a társalgás menetébe 

‐  részletesen  ismertet  összetett  témákat,  összefüggéseket  párosít,  bizonyos 

aspektusokra rávilágít, és mondandóját megfelelő módon zárja 

‐ folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és 

többnyire helyes intonációval beszél 

Íráskészség: 

‐ írásban világosan és strukturáltan fejezi ki magát, nézeteit részletesen kifejti 

‐ levelekben, fogalmazásokban, esszékben és beszámolókban összegezni tudja 

a komplex tényállásokat, kiemelve a számára fontos aspektusokat 

‐  írott  anyagaiban  az  olvasóra  szabottan  fogalmaz, meg  tudja  választani  az 

olvasónak megfelelő stílust 

Szocio‐ és interkulturális készség: 

‐  ismeri az  irodalmi köznyelvet,  felismeri a nem‐standard nyelvváltozatokat 

és  jártassága  segítségével  képes  betartani  a  célnyelv  nyelvi‐kulturális 

szokásait, konvencióit 

Közvetítő készség: 

‐  az  eredeti  szöveg  információs  tartalmát  maradéktalanul,  árnyalt 

magyarsággal és a megfelelő regiszterben képes visszaadni 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ vizsga készségek és stratégiák fejlesztése 

‐  célnyelvű  fordítás,  tömörítés  készítése  esetén  a  célnyelv  nyelvi‐kulturális 

normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban tud közvetíteni 

 

 

 

KER C2 szint  minimális óraszám  180  maximális óraszám  270 

 

Képzési követelmények 

 

Szövegértés : A képzésben részt vevő szinte bármilyen hallott vagy olvasott 

szöveget könnyedén megért. 

Szóbeli  kifejezőkészség :  A  különböző  beszélt  vagy  írott  forrásokból 

származó  információkat  nehézség  nélkül  össze  tudja  foglalni,  részletekbe 

menően fel tudja idézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, 

folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud tenni a jelentések 

árnyalatai között is.  

Írásbeli  kifejezőkészség :  A  körülményekhez  alkalmazkodó,  logikusan 

felépített  szöveg  megalkotásra  képes.  A  nyelv  adta  lehetőségeket 

kihasználva mások számára is követhető módon képes érvelni. 

 

C2. 1./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

‐ nyelvtani ismeretek rendszerezése 

‐  különféle  diskurzusok  közötti  átjárás:  szövegkohéziós  elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ világos, gördülékeny, jól szerkesztett beszédet tud létrehozni 

‐ világos, gördülékeny, összetett  szövegeket  tud  írni megfelelő  és hatásos 

stílusban 

‐  semmilyen  beszélt  nyelv  nem  okoz  megértési  nehézséget,  legyen  az 

élőbeszéd vagy közvetítés gyors, anyanyelvi tempóban 

‐ csoportos megbeszélés és vita során könnyen tudja követni a mások között 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 
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folyó  összetett  interakciót,  és  hozzá  tud  szólni  még  elvont,  összetett  és 

ismeretlen témákhoz is 

‐ a szókincset következetesen helyesen és megfelelően használja 

‐ következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi eszköztárát, 

még olyankor  is, amikor  figyelmét más köti  le  (például mondanivalójának 

tervezése, mások reakcióinak figyelemmel követése) 

‐ variálni tudja a hanglejtést, és helyesen alkalmazza a mondathangsúlyt a 

jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése érdekében 

‐ világos, jól szerkesztett beszédet tud létrehozni az alábbi témakörökben: 

‐  környezetvédelem  a  hétköznapi  életben:  zöld  mozgalmak,  tudatosság, 

nevelés, mintakövetés 

‐ munkanélküliség jelenkori problémája, megoldása 

‐ munkaerőpiaci igények 

‐ élethosszig tartó tanulás 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ szólások, közmondások az angol nyelvben 

‐ nyelvhelyességi kérdések a szóhasználatban 

‐ formális levelek, tudományos szintű esszék írása 

‐ a homonímia esetei az angol nyelvben 

C2. 2./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

‐ nyelvtani ismeretek rendszerezése 

‐  különféle  diskurzusok  közötti  átjárás:  szövegkohéziós  elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  alapos  részletességű,  komplex  leírást  és  elbeszélést  tud  létrehozni; 

összekapcsolja  az  egyes  altémákat, kifejti  az  egyes pontokat,  és megfelelő 

befejezéssel zár 

‐  írásban  világosan  és  pontosan  ki  tudja  fejezni  magát,  rugalmasan  és 

hatékonyan kommunikál 

‐ bármilyen anyanyelvű beszélőt meg  tud  érteni, még  szakterületén kívül 

eső elvont és összetett szakirányú  témában  is, amennyiben  lehetősége van 

arra, hogy alkalmazkodjon a nem standard akcentushoz vagy dialektushoz 

‐ meg tudja érteni a felvett és közvetített hanganyagok széles körét, olyat is, 

amely bizonyos mértékig eltér a köznyelvi normától, és kihallja az apróbb 

részleteket is 

‐ következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi eszköztárát, 

még olyankor  is, amikor  figyelmét más köti  le  (például mondanivalójának 

tervezése, mások reakcióinak figyelemmel követése) 

‐ variálni tudja a hanglejtést, és helyesen alkalmazza a mondathangsúlyt a 

jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése érdekében 

‐ világos, jól szerkesztett beszédet tud létrehozni az alábbi témakörökben: 

‐ vásárlás, fogyasztói társadalom 

‐ hirdetések különböző formái 

‐ környezet, időjárás, természeti katasztrófák 

‐ művészetek, kultúra 

‐ ünneplés, ünnepek 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ nyelvhelyességi kérdések a szóhasználatban 

‐ metaforák, szimbólumok és értelmezése 

‐ tervek, szándékok kifejezése  

‐  az  angolszász  országok  festészetének,  zeneművészetének,  építészetének 

kiemelkedő személyiségei 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C2. 3./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 
min. óraszám  30 
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max. óraszám  45  ‐ nyelvtani ismeretek rendszerezése 

‐  különféle  diskurzusok  közötti  átjárás:  szövegkohéziós  elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  világos,  gördülékeny,  jól  szerkesztett  beszédet  tud  létrehozni  olyan 

hatékony logikai szerkezettel, amely segíti a hallgatót abban, hogy észlelje a 

fő pontokat, és emlékezzen rájuk 

‐  magabiztosan  és  érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát  olyan 

közönség előtt, akik számára a téma nem ismerős 

‐ olyan gördülékenyen ki tudja kerülni a nehézséget, és át tudja fogalmazni 

mondanivalóját, hogy azt beszélgetőpartnere alig veszi észre 

‐ csoportos eszmecsere esetén követni  tudja a mások között zajló összetett 

interakciót,  és  hozzá  tud  szólni  még  elvont,  összetett  és  ismeretlen 

témákhoz is 

‐  kiválóan  elboldogul  saját  szerepével  a  párbeszédben,  beszédét 

megszerkeszti, és határozottan,  teljesen  folyékonyan kommunikál mind az 

interjúkészítő, mind az interjúalany szerepében 

‐ világos, gördülékeny, összetett  szövegeket  tud  írni megfelelő  és hatásos 

stílusban,  logikus  szerkezettel,  amely  segíti  az  olvasót  a  lényeges  pontok 

megtalálásában 

‐  tökéletesen  megérti  az  anyanyelvű  beszélők  által  használt  nyelv 

szociolingvisztikai  és  szociokulturális  implikációit,  és  azokra megfelelően 

tud reagálni 

‐ világos, jól szerkesztett beszédet tud létrehozni az alábbi témakörökben: 

‐ bűn és bűnhődés: a jogállamiság kérdése, alapvető jogi fogalmak ismerete, 

a börtön, bűnözés kérdésköre 

‐ kommunikáció a digitális korban: okostévé, okostelefon, okostábla 

‐ a digitális technika előnyei és hátrányai 

‐ 21. századi családi modellek: gyermeknevelés, házasság, válás, patchwork 

családok 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ helyesírási szabályok rendszerezése 

‐ az átvitt jelentés nyelvi attitűdjei 

‐ angolszász kulturális különbségek ismerete 

C2. 4./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

‐ nyelvtani ismeretek rendszerezése 

‐  különféle  diskurzusok  közötti  átjárás:  szövegkohéziós  elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  világos,  gördülékeny,  alapos  részletességű,  összetett  és  gyakran 

emlékezetes leírást tud adni 

‐  világos,  gördülékeny  és  a  figyelmet  teljesen  lekötő  történeteket  és 

élményleírásokat  tud  létrehozni  az  alkalmazott  műfajnak  megfelelő 

stílusban 

‐  magabiztosan  és  érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát  olyan 

közönség előtt, akik  számára a  téma nem  ismerős; a beszédet a közönség 

igényeinek megfelelően rugalmasan alakítja és módosítja 

‐ olyan gördülékenyen be  tud helyettesíteni  egy  ekvivalens kifejezést  egy 

éppen nem előhívható szó helyett, hogy az alig észrevehető 

‐ össze  tudja  foglalni  a különböző  forrásokból  származó  információt úgy, 

hogy  az  érveket  és  az  elmondottakat  végül  összefüggő  egészként  jeleníti 

meg 

‐ világos, gördülékeny, összetett  szövegeket  tud  írni megfelelő  és hatásos 

stílusban,  logikus  szerkezettel,  amely  segíti  az  olvasót  a  lényeges  pontok 

megtalálásában 

‐  tökéletesen  megérti  az  anyanyelvű  beszélők  által  használt  nyelv 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 
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szociolingvisztikai  és  szociokulturális  implikációit,  és  azokra megfelelően 

tud reagálni 

‐ világos, jól szerkesztett beszédet tud létrehozni az alábbi témakörökben: 

‐ család: gyermeknevelés, mintakövetés 

‐ a modern kor gyermekei 

‐  táplálkozás:  egészséges  életmód,  bioélelmiszerek,  kistermelői  piacok 

jövője 

‐ a másság meghatározása, sztereotípiák a különféle kultúrákban 

‐  társadalmi  problémák  a  21.  században,  hátrányos  helyzetű  társadalmi 

csoportok 

‐ szociális érzékenység: altruisztikus viselkedés, önkéntesség 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ a mondatok központosításának finomabb szabályai 

‐ a szórend szabályainak következetes alkalmazása 

‐ rövidítések az angol nyelvben 

‐ helyesírási szabályok rendszerezése 

 

C2. 5./6 modul  1. Nyelvtani szerkezetek

‐ C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

‐ nyelvtani ismeretek rendszerezése 

‐  különféle  diskurzusok  közötti  átjárás:  szövegkohéziós  elemek, 

szinonimák, szóképzés használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐  világos,  gördülékeny,  összetett  beszámolókat,  cikkeket  és  esszéket  tud 

írni, melyek egy esetet mutatnak be, illetve javaslatok vagy irodalmi művek 

értékelését adják 

‐ írásban világosan és pontosan fejezi ki magát, rugalmasan és hatékonyan 

használja a nyelvet, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat 

tartalmazó nyelvhasználatot 

‐ megfelelő és hatékony  logikai szerkezetet  tud  létrehozni, amely segíti az 

olvasót a fő gondolatok megtalálásában 

‐  magabiztosan  és  érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát  olyan 

közönség előtt, akik  számára a  téma nem  ismerős; a beszédet a közönség 

igényeinek megfelelően rugalmasan alakítja és módosítja, meg tud birkózni 

nehéz, sőt ellenséges kérdésekkel is 

‐  a  társadalmi  és  magánélet  teljes  skáláján  könnyedén  és  megfelelően 

társalog mindenféle nyelvi korlátozás nélkül 

‐  fenn  tudja  tartani  álláspontját  összetett  kérdések  hivatalos 

megbeszélésekor,  világosan  és  meggyőzően  érvel,  nincs  hátrányban  az 

anyanyelvű beszélőkhöz képest 

‐  hosszabb  szóbeli  megnyilatkozások  során  természetes,  könnyed, 

habozásmentes  gördülékenységgel  tudja  kifejezni magát,  csak  akkor  iktat 

be  szüneteket,  ha  elgondolkozik  a  gondolatai  kifejezésére  pontosan 

megfelelő  szavakon,  vagy  amikor  megfelelő  példát  vagy  magyarázatot 

keres 

‐  nagy  rugalmasságot  mutat  a  gondolatok  különböző  nyelvi  formákban 

való  átfogalmazásakor,  a  hangsúlyok  kiemelése,  a  helyzetnek  és 

beszélgetőpartnernek  stb.,  megfelelő  különbségtétel  és  a  kétértelműség 

kiküszöbölése végett 

‐ követni tud olyan szakmai témájú előadásokat és prezentációkat, amelyek 

köznyelvi  kifejezéseket,  regionális  nyelvhasználatot  vagy  ismeretlen 

szakkifejezéseket tartalmaznak 

‐ koherens és összefüggő beszédet tud létrehozni az alábbi témakörökben: 

‐ nagyvárosi élet: veszélyek, élettér, közlekedés 

‐ média, reklám hatása 

‐  a  pénz  fogalma:  alapvető  közgazdasági  fogalmak,  a  pénz  virtualitása, 

banking 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 
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‐ az idegenforgalom szerepe 

‐ humor és vicc, szereotípiák a különféle kultúrájú viccekben 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ a nyomatékosítás és kiemelés eszközei a mondatokban 

‐ nyelvi klisék és kulturális sztereotípiák összefüggései 

‐ angolszász országok szerepe az Európai Unióban és/vagy a világban 

‐ angolszász országok gazdaságának jellemzői 

C2. 6./6 modul 

 

1.Nyelvi szerkezetek

‐ C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos alkalmazása 

‐ nyelvtani szerkezetek rendszerezése 

‐ szövegkohéziós elemek, szinonímák, szóképzés használata 

2. Kommunikációs célok; témakörök és szókincs 

‐ koherens és összefüggő beszédet tud létrehozni az alábbi témakörökben: 

‐ a modern kor kérdései és kutatásai 

‐ tudomány: természettudomány és társadalomtudomány 

‐ orvostudomány fejlődése, bioetikai kérdések, eutanázia 

‐ képzőművészet hatása és jelentősége a mindennapi életben 

3. Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐  a  társadalmi  érintkezés  különböző  területein  és  meghatározott 

helyzetekben tipikus nyelvi‐stilisztikai eszközök felismerése és használata 

‐  a  standard  és  a  szleng  nyelvváltozat  a  hétköznapi  társalgás 

beszédhelyzeteiben 

‐ a hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőeszközei 

 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

 


