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Bemeneti kompetenciák4  Az első tananyagegységbe való belépéshez nincs elvárt nyelvtudás. 

A  továbbiakban  a  képzésre  jelentkező  bármelyik 

tananyagegységbe  bekapcsolódhat,  amennyiben  az 

intézményünk  által  végzett  nyelvi  szintfelmérés  során  az 

intézményünk  által  készített  nyelvi  szintfelmérő  tesztet  az 

adott  képzési  szintet  megelőző  nyelvi  szintnek  megfelelően 

teljesítette,  vagy  bekapcsolódhat  akkor  is,  ha  az  előző 

tananyagegységet  sikeresen  teljesítette,  és  ezt  akkreditált 

nyelvvizsgával  (komplex  B1,  B2, C1)  vagy  12  hónapnál  nem 

régebbi  Tanúsítvánnyal  igazolja. Amennyiben  a  Tanúsítvány 

12 hónapnál régebbi, a jelentkezőnek szintfelmérőt kell írnia. 

Minimális óraszám5  1040 óra 

Maximális óraszám6  1240 óra 

A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként  

 

KER A1  2 modul: Angol KER A1/1, Angol KER A1/2 

KER A2  2 modul: Angol KER A2/1, Angol KER A2/2 

KER B1  3 modul: Angol KER B1/1, Angol KER B1/2, Angol KER B1/3 

KER B2  4 modul: Angol KER B2/1, Angol KER B2/2, Angol KER B2/3, 

Angol KER B2/4 

KER C1  5 modul: Angol KER C1/1, Angol KER C1/2, Angol KER C1/3, 

Angol KER C1/4, Angol KER C1/5 

KER C2  4 modul: Angol KER C2/1, Angol KER C2/2, Angol KER C2/3, 

Angol KER C2/4  

   



Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 
KER A1 szint  minimális óraszám  100 óra  maximális óraszám  120 óra 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

A1. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  A1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  és  használnia  kell  a  számára  ismerős  mindennapi 

kifejezéseket  és  nagyon  alapvető  fordulatokat,  amelyeknek  célja  a 

nyelvtanuló konkrét szükségleteinek kielégítése. Be kell tudnia mutatkozni 

és  be  kell  tudnia mutatni másokat, meg  kell  tudnia  válaszolni  és  fel  kell 

tudnia tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, 

ismerősökre  és  tulajdontárgyakra  vonatkoznak.  Képesnek  kell  lennie 

egyszerű  interakcióra,  amennyiben  a  másik  személy  lassan  és  tagoltan 

beszél. 

Beszédértés: 

A  résztvevőket  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  lassú  és  világos 

beszédben megérteni  ismerős  szavakat  és  nagyon  alapvető  kifejezéseket, 

melyek  saját  magukkal,  családjukkal  és  szűk  környezetükkel 

kapcsolatosak.  

Beszédkészség: 

A  résztvevőket  felkészítjük arra, hogy képesek  legyenek  egyszerű módon 

kommunikálni, ha a beszélgető partner segít  ismétléssel, más szavak általi 

körülírással,  lassúbb beszédtempóval vagy közvetlen segítséggel a kiejtést 

illetően.  A  hallgatónak  tudnia  kell  egyszerű  kérdéseket  feltennie  és 

megválaszolnia, amelyek azonnali szükségletet vagy nagyon ismerős témát 

fednek. 

 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 



    Olvasáskészség: 

A  résztvevőket  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  ismerős 

témakörökről  (pl.  feliratok,  plakátok,  brosúrák)  megérteni  szavakat  és 

nagyon egyszerű mondatokat. 

Íráskészség: 

A résztvevőket felkészítjük arra, hogy képesek legyenek rövid és egyszerű 

szövegeket írni (pl. képeslap) és személyes adataik megadásával űrlapokat 

kitölteni. 

Témakörök: 

személyi adatok, külső megjelenés/ruházat, belső tulajdonságok, napirend 

rokonok, ismerősök, barátok, osztály‐/évfolyam‐/munkatársak 

családtagok, családi események/ünnepek, családi munkamegosztás 

lakókörnyezet,  utca,  város,  családi  ház/társasház/lakás,  a  lakás 

berendezése/felszereltsége, lakásköltségek, házimunka 

közlekedési  eszközök,  tömegközlekedés,  menetrend/közlekedési 

információk, jegyváltás/utazás/utiokmányok 

bolt/piac/áruház, élelmiszerek/háztartási cikkek, ruházat/műszaki cikkek 

posta (levél, távirat, csomag), telefon (vezetékes, mobil), Internet (e‐mail) 

pénzügyi  szolgáltatások  (utalás,  pénzváltás),  étterem  (étlap,  rendelés, 

fizetés), szálloda (szobafoglalás, fizetés) 

vendégség, mozi, színház, múzeum 

évszakok, csapadékok, időjárás jelentés 

orvosnál, gyakori betegségek és tüneteik, recept/gyógyszerek/gyógyszertár 

ismertebb sportágak, nemzeti sportok, sportolás 

televízió/rádió, újságok/folyóiratok 

kertészkedés/barkácsolás,  olvasás/zenehallgatás,  a  vizsgázó  kedvenc 

időtöltése, számítógép 

iskolatípusok, tantárgyak, kedvelt foglalkozások/munkahelyek, kollegák. 

Grammatikai‐szintaktikai kompetenciák: 

- positive statements and negative statements, 

- the word order of simple sentences, 

- open‐ended and yes/no questions, 

- use of numerals, 

- definite and indefinite articles, 

- verb tenses: present ‐ simple and continuous 

A1. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  A1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  és  használnia  kell  a  számára  ismerős  mindennapi 

kifejezéseket  és  nagyon  alapvető  fordulatokat,  amelyeknek  célja  a 

nyelvtanuló konkrét szükségleteinek kielégítése. Be kell tudnia mutatkozni 

és  be  kell  tudnia mutatni másokat, meg  kell  tudnia  válaszolni  és  fel  kell 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 



    tudnia tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, 

ismerősökre  és  tulajdontárgyakra  vonatkoznak.  Képesnek  kell  lennie 

egyszerű  interakcióra,  amennyiben  a  másik  személy  lassan  és  tagoltan 

beszél. 

Beszédértés: 

A  résztvevőket  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  lassú  és  világos 

beszédben megérteni  ismerős  szavakat  és  nagyon  alapvető  kifejezéseket, 

melyek  saját  magukkal,  családjukkal  és  szűk  környezetükkel 

kapcsolatosak.  

Beszédkészség: 

A  résztvevőket  felkészítjük arra, hogy képesek  legyenek  egyszerű módon 

kommunikálni, ha a beszélgető partner segít  ismétléssel, más szavak általi 

körülírással,  lassúbb beszédtempóval vagy közvetlen segítséggel a kiejtést 

illetően.  A  hallgatónak  tudnia  kell  egyszerű  kérdéseket  feltennie  és 

megválaszolnia, amelyek azonnali szükségletet vagy nagyon ismerős témát 

fednek. 

Olvasáskészség: 

A  résztvevőket  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  ismerős 

témakörökről  (pl.  feliratok,  plakátok,  brosúrák)  megérteni  szavakat  és 

nagyon egyszerű mondatokat. 

Íráskészség: 

A résztvevőket felkészítjük arra, hogy képesek legyenek rövid és egyszerű 

szövegeket írni (pl. képeslap) és személyes adataik megadásával űrlapokat 

kitölteni. 

Az angol KER A1/2 tananyagegységben az A1/1‐ben leírt témakörök mellett 

a  következő  grammatikai‐szintaktikai  kompetenciákra  helyezzük  a 

hangsúlyt: 

- use of direct and indirect objects, 

- use of basic conjunctions (and, but, because), 

- use of relative and possessive pronouns, 

- basic prepositions (movement, place, agent), 

- possessive adjectives, 

- quantifiers: many, much, some, any 

  



 
KER A2 szint  minimális óraszám  100 óra  maximális óraszám  120 óra 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

A2. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  A2  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  olyan mondatokat  és  gyakrabban  használt  kifejezéseket, 

amelyek  az  őt  közvetlenül  érintő  területekhez  kapcsolódnak. Tudnia  kell 

kommunikálni  olyan  egyszerű  feladatok  során,  amikor  közvetlen 

információcserére  van  szükség,  ismerős  és  begyakorolt  élethelyzetekben. 

Tudnia kell egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, 

szűkebb  környezetéről  és  a  közvetlen  szükségleteivel  kapcsolatos 

dolgokról. 

Beszédértés: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  globálisan 

megérteni a személyes tapasztalatokról és egyszerű témakörökről szóló, pl. 

hangosbemondó által közvetített vagy reklámszöveget, valamint megérteni 

kifejezéseket és a leggyakrabban előforduló szavakat személyes témákban. 

Beszédkészség: 

A hallgatókat  felkészítjük  arra, hogy képesek  legyenek kommunikálni 

mindennapi  helyzetekben,  amelyek  egyszerű  és  közvetlen 

információcserét igényelnek ismerős témakörökben és élethelyzetekben. 

A kommunikáció során egyszerű kifejezéseket és mondatokat tudjanak 

használni. 

Olvasáskészség: 

A hallgatókat  felkészítjük  arra, hogy képesek  legyenek kikövetkeztethető 

információk megkeresésére, valamint  rövid, egyszerű mindennapi szöveg 

(pl. hirdetés, rövid utazási brosúrák, menetrendek, egyszerű magánlevelek) 

megértésére. 

Íráskészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  rövid,  alapvető 

információkat  tartalmazó  szövegek  (pl.  egyszerű  magánlevelek) 

megírására, tudjanak rövid feljegyzéseket készíteni és üzeneteket írni.  

Közvetítői  készség:  (Ezt  a  készséget  a  kétnyelvű  nyelvvizsgákra  való 

felkészítéskor fejlesztjük.) 

A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek egyszerű 

magyar  nyelvű  szövegeket  leegyszerűsített  formában,  szóban  a 

célnyelvre  közvetíteni.  Legyenek  képesek  továbbá  egyszerű  célnyelvi 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 



    írás‐ és szóbeli szöveg lényegét magyarul írásban összefoglalni. 

Beszédszándékok/beszédaktusok: 

1. kommunikáció  létesítése  és  fenntartása  (írásban  a  nyelvhelyességi 

szabályok figyelembevételével) 

2. társas kapcsolatok létesítése 

2.1. üdvözlés (találkozáskor és búcsúzáskor) 

 2.2. bemutat(koz)ás 

 2.3. köszönetnyilvánítás 

 2.4. figyelemfelhívás 

3. személyes információcsere 

4. személyek, helyek és dolgok térbeli meghatározása 

5. személyek, helyek és dolgok azonosítása és leírása 

6.  személyes viszonyulás  (kedvelés/szeretet,  elutasítás,  tetszés‐nemtetszés, 

előnyösség/dicséret), összehasonlítás kifejezése 

7.  ajánlat/javaslat,  kérés, meghívás,  engedély megfogalmazása;  elfogadás‐

visszautasítás kifejezése 

8. események időbeli elbeszélése 

8.1. múltbeli  eseményekről  és  cselekvésekről  szóló  információkat 

nyújtani és megérteni 

8.2. szokványos eseményekről és cselekvésekről információkat adni és 

megérteni (jelen) 

8.3. jövőbeli eseményekre és cselekvésekre utaló információkat adni és 

megérteni 

9. bocsánatkérés 

10. adatokra,  időpontokra,  mennyiségekre,  számokra,  árakra,  időjárásra 

stb. vonatkozó sajátos információkat adni és megérteni 

Az  angol  KER  A2/1  tananyagegységben  az  A1/1‐ben  leírt  témakörök, 

idevonatkozó  egységei  és  nyelvi  kompetenciái  mellett  a  következő 

grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- polite requests, 

- use of adverbs of time, place, frequency, manner, 

- verb tenses: past – simple and continuous 

 



 

A2. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

Az  angol  KER  A2  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  olyan mondatokat  és  gyakrabban  használt  kifejezéseket, 

amelyek  az  őt  közvetlenül  érintő  területekhez  kapcsolódnak. Tudnia  kell 

kommunikálni  olyan  egyszerű  feladatok  során,  amikor  közvetlen 

információcserére  van  szükség,  ismerős  és  begyakorolt  élethelyzetekben. 

Tudnia kell egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, 

szűkebb  környezetéről  és  a  közvetlen  szükségleteivel  kapcsolatos 

dolgokról. 

Az  angol KER A2/2  tananyagegységben  az A1/1‐ben  leírt  témakörök,  az 

A2/1‐ben  felsorolt beszédszándékok/beszédaktusok  idevonatkozó egységei 

és  nyelvi  kompetenciái  mellett  a  következő  grammatikai‐szintaktikai 

kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- expressing obligation, 

- use of modal verbs, 

- co‐ordinate sentences, 

- use of infinitive, 

- verb tenses: future ‐ simple, going to 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

 
KER B1 szint  minimális óraszám  150 óra  maximális óraszám  180 óra 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

B1. 1/3. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B1 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell értenie és használnia kell olyan világos és standard szövegeket, 

amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a 

munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Képesnek kell lennie elboldogulni 

a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 

adódik. Tudjon egyszerű, összefüggő szöveget alkotni olyan témákban, 

amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Legyen 

képes leírni élményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá 

röviden tudjon megindokolni különböző álláspontokat és terveket. 

Beszédértés: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  mind 

általánosságban,  mind  néhány  részletével  együtt  megérteni  az  átlagos 

beszédet  ismerős  témakörökben,  valamint  hogy  megértsék  az  aktuális 

eseményekről,  ill.  személyes  és  szakmai  témakörökről  szóló  rádió  és  TV 

programokat, ha a beszéd viszonylag lassú tempójú és tagolt. 

Beszédkészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  különböző 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 



    élethelyzetekben kommunikálni és tudják egyszerű kifejezéseket használva 

személyes  véleményüket  kifejezni  számukra  ismerős,  személyes  és 

mindennapi témakörökben, amelyek élményeket, és eseményeket, álmokat, 

reményeket és ambíciókat írnak le. 

Olvasáskészség: 

A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek globálisan és egyes 

lényeges  részleteiben  is  megérteni  gyakran  használt  mindennapi  vagy 

munkával kapcsolatos nyelvezetű szövegeket  (pl. álláshirdetés, használati 

utasítás, magánlevelek stb.).  

Íráskészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  rövid,  egyszerű 

szöveg megírására,  amely  információt  és  személyes  véleményt  tartalmaz 

ismerős vagy személyes témakörökben. 

Közvetítési  készség:(Ezt  a  készséget  a  kétnyelvű  nyelvvizsgákra  való 

felkészítéskor fejlesztjük.) 

A hallgatókat  felkészítjük arra, hogy képesek  legyenek átlagos nehézségű 

magyar nyelvű szöveg tartalmát a célnyelven szóban közvetíteni. Legyenek 

képesek továbbá átlagos nehézségű írott célnyelvi szöveget a stílus pontos 

visszaadása  nélkül  elfogadható  pontossággal  magyarra  fordítani  szótár 

segítségével,  illetve  szótár  segítségével  lexikailag  és  szintaktikailag  az 

átlagosnál könnyebb magyar szöveget a célnyelvre lefordítani. 

Témakörök: 

életkori sajátosságok, viselkedési szokások, divat/öltözködés/szépségápolás 

szerepek a családban, férfi‐nő kapcsolat, munkahelyi kapcsolatrendszerek 

család/gyermeknevelés, generációk kapcsolata és együttélése, 

házasság/válás/együttélési formák 

bérlakás/saját tulajdonú lakás, albérlet, lakásvásárlás/lakáshitel, 

lakáskorszerűsítés 

gépjárművezetés/közlekedési szabályok, közlekedési balesetek, közlekedés 

gyalogosan, kerékpáron, külföldi utazások céljai/formái 

vásárlási szokások, áruházláncok/csomagküldő szolgálat, kis boltok kontra 

bevásárlóközpontok, vásárlói reklamációk 

a nyelvtudás szerepe a kommunikációban 

szolgáltatások: az autóbérlés, a biztosítás és fajtái, utazási irodák/ bankok, 

javítások/garancia, közüzemi szolgáltatások 

zenei irányzatok/zenei ízlés, könyv kontra Internet, mozi színház kontra tv, 

videó 

az időjárási előrejelzések szerepe, pontossága, időjárás és közérzet 

(orvosmeteorológia), a klíma és a növény/állatvilág összefüggései 

ambulancia/kórházak/szakorvosok, természetgyógyászat‐gyógyszerek, 

megelőzés, szűrő‐vizsgálatok 

sportolás, egészséges életmód, labdajátékok/csapatjátékok/játékszabályok, 

vízisportok, téli sportok. 

a napilapok jellege, rovataik, szenzáció és hírközlés 

nyelvtanulás/szakképzettség/karrier, esélyegyenlőség a tanulásban, 

elhelyezkedésnél 

az EU tagállamai, tagjelölt országok, utazás/munkavállalás/vízum/vámok 

az EU tagállamok között 

alapvető gyakorlati információk a forrás‐ és a célnyelvi országgal 

kapcsolatosan (időjárás, pénznem, étkezési szokások, napi időbeosztás, 

ünnepnapok, vásárlási lehetőségek stb.), turisztikai nevezetességek, 

szálláslehetőségek/éttermek 
Grammatikai‐szintaktikai kompetenciák: 

- imperatives, positive and negative, 

- statements with infinitive and gerund, 

- present perfect, 

- present perfect and past tense, 

- continuous tenses, 

- modals: can, must, may, might 



B1. 2/3. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B1 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell értenie és használnia kell olyan világos és standard szövegeket, 

amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a 

munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Képesnek kell lennie elboldogulni 

a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 

adódik. Tudjon egyszerű, összefüggő szöveget alkotni olyan témákban, 

amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Legyen 

képes leírni élményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá 

röviden tudjon megindokolni különböző álláspontokat és terveket. 

Beszédértés: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  mind 

általánosságban,  mind  néhány  részletével  együtt  megérteni  az  átlagos 

beszédet  ismerős  témakörökben,  valamint  hogy  megértsék  az  aktuális 

eseményekről,  ill.  személyes  és  szakmai  témakörökről  szóló  rádió  és  TV 

programokat, ha a beszéd viszonylag lassú tempójú és tagolt. 

Beszédkészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  különböző 

élethelyzetekben kommunikálni és tudják egyszerű kifejezéseket használva 

személyes  véleményüket  kifejezni  számukra  ismerős,  személyes  és 

mindennapi témakörökben, amelyek élményeket, és eseményeket, álmokat, 

reményeket és ambíciókat írnak le. 

Olvasáskészség: 

A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek globálisan és egyes 

lényeges  részleteiben  is  megérteni  gyakran  használt  mindennapi  vagy 

munkával kapcsolatos nyelvezetű szövegeket  (pl. álláshirdetés, használati 

utasítás, magánlevelek stb.).  

Íráskészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  rövid,  egyszerű 

szöveg megírására,  amely  információt  és  személyes  véleményt  tartalmaz 

ismerős vagy személyes témakörökben. 

Közvetítési  készség:(Ezt  a  készséget  a  kétnyelvű  nyelvvizsgákra  való 

felkészítéskor fejlesztjük.) 

A hallgatókat  felkészítjük arra, hogy képesek  legyenek átlagos nehézségű 

magyar nyelvű szöveg tartalmát a célnyelven szóban közvetíteni. Legyenek 

képesek továbbá átlagos nehézségű írott célnyelvi szöveget a stílus pontos 

visszaadása  nélkül  elfogadható  pontossággal  magyarra  fordítani  szótár 

segítségével,  illetve  szótár  segítségével  lexikailag  és  szintaktikailag  az 

átlagosnál könnyebb magyar szöveget a célnyelvre lefordítani. 

Az  angol  KER  B1/2  tananyagegységben  a  B1/1‐ben  leírt  témakörök 

idevonatkozó  egységei  és  nyelvi  kompetenciái  mellett  a  következő 

grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- compound and complex sentences, 

- question tags, 

- comparative and superlative, 

- conditionals, 

- possessive pronouns (statements and interrogatives) 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

B1. 3/3. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B1 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell értenie és használnia kell olyan világos és standard szövegeket, 

amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a 

munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Képesnek kell lennie elboldogulni 

a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 

min. óraszám 50 

max. óraszám  60 



    adódik. Tudjon egyszerű, összefüggő szöveget alkotni olyan témákban, 

amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Legyen 

képes leírni élményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá 

röviden tudjon megindokolni különböző álláspontokat és terveket. 

Beszédszándékok/beszédaktusok: az A1 és A2 szintekhez leírtakon kívül 

1. különféle érzelmek (pl. meglepetés, boldogság, szomorúság, 

érdeklődés, közöny) kifejezése, illetve ezekre történő reagálás, 

2. útmutatás/eligazítás/felvilágosítás, 

3. szükségszerűség, kötelezettség és lehetőség kifejezése, 

4. javaslattétel, vélekedés, meghívás, 

5. meggyőződés, vélemény, beleegyezés vagy elutasítás kinyilvánítása, 

6. szándék kifejezése, önigazolás, 

7. személyekre, valamint múltbeli eseményekre és tapasztalatokra 

vonatkozó információk közlése, rövid történetek visszaadása, 

8. a vizsgázó érdeklődési körének megbeszélése 

Az  angol  KER  B1/3  tananyagegységben  a  A  B1/1‐ben  leírt  témakörök 

idevonatkozó  egységei  és  nyelvi  kompetenciái  mellett  a  következő 

grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- clauses of time, manner, place, purpose, 

- exclamations, 

- use of linking devices, 

- past perfect, 

- passive 
 

KER B2 szint  minimális óraszám  240 óra  maximális óraszám  280 óra 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

B2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B2 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell érteniük összetettebb konkrét vagy elvont témájú hallott és írott 

célnyelvi szövegek fő gondolatmenetét. Folyamatos és természetes módon 

kell tudniuk interakciót folytatni anyanyelvű beszélővel. Összefüggő, 

részletekre is kiterjedő szöveget kell tudniuk alkotni írásban különböző 

témák széles körében, és képesnek kell lenniük a gondolataikat egy aktuális 

témáról szóban kifejteni, véleményüket indokolni. 

Beszédértés: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek mind  globálisan, 

mind  egyes  részleteiben  megérteni  hosszabb  beszédet,  előadást, 

beszélgetéseket,  rádió  és  TV  programokat,  sőt  vitákat  is,  ha  az  ismerős 

témában zajlik. 

Beszédkészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  kommunikálni 

ismerős  témákban  és  élethelyzetekben,  ki  tudják  fejezni  véleményüket 

érdeklődési  körüknek  széles  skáláján. Képesnek  kell  lenniük  anyanyelvi 

min. óraszám  60 

max. óraszám  70 



    beszélőkkel  nehézség  nélkül  folyékonyan  és  spontán  módon 

kommunikálni. 

Olvasáskészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek mind  globálisan, 

mind részleteiben a modul nyelvi követelményeinek megfelelő nehézségű 

különböző szövegeket megérteni, amelyek aktuális problémákról szólnak, s 

amelyekben  a  szövegalkotók  különböző  nézeteket  vallanak,  beleértve  a 

kortárs irodalmi prózát is. 

Íráskészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  világosan, 

részletekre  is  kitérve  fogalmazni,  információt  és  személyes  véleményt 

átadni saját érdeklődési területüknek széles skáláján (pl. esszék, jelentések). 

Közvetítési  készség:  (Ezt  a  készséget  a  kétnyelvű  nyelvvizsgákra  való 

felkészítéskor fejlesztjük.) 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  mindennapi 

élethelyzetekben és munkahelyi szituációkban mások gondolatait szóban a 

célnyelven közvetíteni. Legyenek képesek továbbá átlagos nehézségű írott 

célnyelvi  szöveget  durva  stílustörés  nélkül  elfogadható  pontossággal 

magyarra  fordítani szótár segítségével,  illetve a modul követelményeinek 

megfelelő  szintű  anyanyelven  írott  szövegeket  szótár  segítségével  a 

célnyelvre lefordítani. 

Az  angol  KER  B2/1  tanegységben  a  B1  tanegységekben  leírt  témakörök, 

beszédszándékok/beszédaktusok  idevonatkozó  egységei  és  nyelvi 

kompetenciák  fejlesztése  mellett  a  következő  grammatikai‐szintaktikai 

kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- complete sentences, including clauses of comparison, concession, 

purpose, condition, 

- modals of obligation, need, possibility, intention, etc. 

B2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B2 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell érteniük összetettebb konkrét vagy elvont témájú hallott és írott 

célnyelvi szövegek fő gondolatmenetét. Folyamatos és természetes módon 

kell tudniuk interakciót folytatni anyanyelvű beszélővel. Összefüggő, 

részletekre is kiterjedő szöveget kell tudniuk alkotni írásban különböző 

témák széles körében, és képesnek kell lenniük a gondolataikat egy aktuális 

témáról szóban kifejteni, véleményüket indokolni. 

Az angol KER B2/2 tananyagegységben a B2/1‐ben leírt készségek és nyelvi 

kompetenciák  fejlesztése  mellett  a  következő  grammatikai‐szintaktikai 

kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- reported speech, 

- suffixes, prefixes, including adjective and adverb 

formation, and their meaning 

min. óraszám  60 

max. óraszám  70 

B2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B2 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell érteniük összetettebb konkrét vagy elvont témájú hallott és írott 

célnyelvi szövegek fő gondolatmenetét. Folyamatos és természetes módon 

kell tudniuk interakciót folytatni anyanyelvű beszélővel. Összefüggő, 

részletekre is kiterjedő szöveget kell tudniuk alkotni írásban különböző 

témák széles körében, és képesnek kell lenniük a gondolataikat egy aktuális 

témáról szóban kifejteni, véleményüket indokolni. 

Az angol KER B2/3 tananyagegységben a B2/1‐ben leírt készségek és nyelvi 

kompetenciák  fejlesztése  mellett  a  következő  grammatikai‐szintaktikai 

kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- nominalisation, 

- adjectival and adverbial phrases 
 
 
 
 
 
 

min. óraszám  60 

max. óraszám  70 



B2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER B2 szintű tananyagegységek keretében a nyelvtanulónak 

meg kell érteniük összetettebb konkrét vagy elvont témájú hallott és írott 

célnyelvi szövegek fő gondolatmenetét. Folyamatos és természetes módon 

kell tudniuk interakciót folytatni anyanyelvű beszélővel. Összefüggő, 

részletekre is kiterjedő szöveget kell tudniuk alkotni írásban különböző 

témák széles körében, és képesnek kell lenniük a gondolataikat egy aktuális 

témáról szóban kifejteni, véleményüket indokolni. 

Az angol KER B2/4 tananyagegységben a B2/1‐ben leírt készségek és nyelvi 

kompetenciák  fejlesztése  mellett  a  következő  grammatikai‐szintaktikai 

kompetenciákra helyezzük a hangsúlyt: 

- all tenses 

min. óraszám  60 

max. óraszám  70 

 
 

KER C1 szint  minimális óraszám  250 óra  maximális óraszám  300 óra 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

C1. 1/5. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  C1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  igényesebb  és  hosszabb  szövegeket  a  különböző  típusú 

szövegek  széles  körében,  és  a  rejtett  jelentéstartalmakat  is  kell  tudnia 

érzékelni. Folyamatosan és természetes módon kell tudnia kifejezni magát, 

anélkül  hogy  keresnie  kellene  a  szavakat,  kifejezéseket.  A  nyelvet 

rugalmasan  és hatékonyan kell  tudnia használni  társasági,  tanulmányi  és 

szakmai  célokra.  Világos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  kell  tudnia 

alkotni  összetettebb  témákban  is,  és  eközben  megbízhatóan  kell 

alkalmaznia  a  szövegszerkesztési  mintákat,  kötőszavakat  és 

szövegösszekötő elemeket. 

Beszédértés 

A hallgatókat  felkészítjük  arra, hogy képesek  legyenek megérteni hosszú 

autentikus beszédekben,  előadásokon, beszélgetések  során,  rádió vagy  tv 

műsorokban elhangzó, a témakörök széles skáláját érintő információkat és 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 



    gondolatokat, még akkor is, ha azok nem mindig világosan felépítettek. 

Beszédkészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  folyékonyan  és 

spontán  módon  kifejezni  személyes  véleményüket,  pontosan 

megfogalmazva  elképzeléseiket  és  egyúttal utalva mások gondolataira  is. 

Tudniuk kell rugalmasan és hatékonyan használni a nyelvet társadalmi és 

szakmai  célokra,  világos  és  részletes  leírást  adva  összetett  témákról, 

belevonva altémákat és kifejtve egyes pontokat. 

Olvasáskészség: 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  megérteni 

különleges információkat és felismerni stílusbeli különbözőségeket hosszú 

és  összetett  tényszerű  és  irodalmi  szövegekben,  amelyek  autentikus 

forrásokból  származnak  (újságok,  magazinok,  szabályzatok,  hivatalos 

levelek és jelentések stb.). 

Íráskészség: 

A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek jól felépített leírás és 

elbeszélés  megfogalmazására  hosszabb  összetett  témákban,  kifejezve 

véleményüket adekvát stílusú levélben, esszében vagy jelentésben. 

Közvetítési  készség:  (Ezt  a  készséget  a  kétnyelvű  nyelvvizsgákra  való 

felkészítéskor fejlesztjük.) 

A  hallgatókat  felkészítjük  arra,  hogy  képesek  legyenek  igényes  lexikájú, 

elvontabb  témákról  szóló  hallott  magyar  nyelvű  szöveget  a  célnyelven 

közvetíteni,  vagy  annak  tartalmát  a  célnyelven  megfelelő  nyelvi 

eszközökkel szóban összefoglalni. 

Legyenek képesek az átlagosnál nehezebb célnyelvi szöveget megérteni és 

szótár  segítségével magyar  nyelvre  lefordítani,  illetve  átlagos  nehézségű 

olvasott szöveget a célnyelven írásban színvonalasan összefoglalni. 

Témakörök: 

ambíciók/karrierépítés, egyén és társadalom, beilleszkedési problémák 

együttélési formák, nemzetiségek/kisebbségek, egyházak/civil szervezetek 

a  családok  szociális  helyzete,  a  családi  támogatások  rendszere, 

túlnépesedés/népességfogyás, család, karrier 

lakáshelyzet,  a  lakásépítés  nehézségei,  a  hajléktalanság  és  okai,  lakás  és 

mobilitás 

a  városi  közlekedés  problémái,  tömegközlekedés  kontra  személyautó, 

közlekedés és környezetvédelem, az idegenforgalom mint bevételi forrás 

a  fogyasztói  társadalom,  vásárlás  hitelre/kártyával/Interneten,  üzleti 

hálózatépítés, bevásárló turizmus 

az  Internet  az  üzleti  kommunikációban,  fax,  e‐mail  kontra  hagyományos 

levelezés, nemzeti nyelvek/nemzeti kultúrák 

a  szolgáltatások  minősége/garanciája,  minőségi  kifogások/kártérítés,  a 

szolgáltatóipar  szerepe,  jelentősége,  elektronikus  szolgáltatások,  online 

rendelés 

a  művészetek  szerepe  egykor  és  ma,  közgyűjtemények  és  fenntartásuk, 

mecenatúra, régiségek/aukció 

természeti  katasztrófák  és  következményeik,  az  ózonlyuk  (kialakulása, 

következményei), az általános felmelegedés veszélyei 

a  tudomány/kutatás  az  egészségügy  szolgálatában,  műszerek  a 

gyógyításban,  gyógyíthatatlan  betegségek/eutanázia,  alternatív  irányzatok 

a gyógyításban/genetika 

élsport‐ tömegsport/dopping, profizmus a különböző sportágakban 

médiabirodalmak,  közszolgálati  és  kereskedelmi  tv/rádió,  a  tájékoztatás 

objektivitása, pártatlansága 

hagyományőrzés, műkedvelői tevékenységek, egyesületek, exkluzív hobbik 

nyelvtudás,  szakképzettség,  karrier,  esélyegyenlőség  a  tanulásban,  az 

elhelyezkedésnél, élethosszig tartó tanulás, a hátrányos helyzetűek esélyei, 

külföldi  ösztöndíjak,  csereprogramok,  részképzések,  tömegoktatás  kontra 

elitképzés, szakmai előmenetel, munkavállalói biztonság/elbocsátások 

munkavállalás az EU‐ban, az EU intézményei, a bővítési stratégia  

környezeti  ártalmak,  szelektív  hulladékgyűjtés, újrahasznosítás,  alternatív 

energiaforrások,  környezeti  katasztrófák  és  következményeik, nemzetközi 

ö f á kö t éd l b kö él t/ litik kt áli té ák



C1. 2/5. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  C1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  igényesebb  és  hosszabb  szövegeket  a  különböző  típusú 

szövegek  széles  körében,  és  a  rejtett  jelentéstartalmakat  is  kell  tudnia 

érzékelni. Folyamatosan és természetes módon kell tudnia kifejezni magát, 

anélkül  hogy  keresnie  kellene  a  szavakat,  kifejezéseket.  A  nyelvet 

rugalmasan  és hatékonyan kell  tudnia használni  társasági,  tanulmányi  és 

szakmai  célokra.  Világos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  kell  tudnia 

alkotni  összetettebb  témákban  is,  és  eközben  megbízhatóan  kell 

alkalmaznia  a  szövegszerkesztési  mintákat,  kötőszavakat  és 

szövegösszekötő elemeket. 

Az angol KER C1/2  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  fejlesztése  mellett  a 

következő  grammatikai‐szintaktikai  kompetenciákra  helyezzük  a 

hangsúlyt: 

review of morphology acquired at Levels A1, A2, B1 and B2 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

C1. 3/5. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  C1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  igényesebb  és  hosszabb  szövegeket  a  különböző  típusú 

szövegek  széles  körében,  és  a  rejtett  jelentéstartalmakat  is  kell  tudnia 

érzékelni. Folyamatosan és természetes módon kell tudnia kifejezni magát, 

anélkül  hogy  keresnie  kellene  a  szavakat,  kifejezéseket.  A  nyelvet 

rugalmasan  és hatékonyan kell  tudnia használni  társasági,  tanulmányi  és 

szakmai  célokra.  Világos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  kell  tudnia 

alkotni  összetettebb  témákban  is,  és  eközben  megbízhatóan  kell 

alkalmaznia  a  szövegszerkesztési  mintákat,  kötőszavakat  és 

szövegösszekötő elemeket. 

Az angol KER C1/3  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  fejlesztése  mellett  a 

következő  grammatikai‐szintaktikai  kompetenciákra  helyezzük  a 

hangsúlyt: 

all passive forms 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

C1. 4/5. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  C1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  igényesebb  és  hosszabb  szövegeket  a  különböző  típusú 

szövegek  széles  körében,  és  a  rejtett  jelentéstartalmakat  is  kell  tudnia 

érzékelni. Folyamatosan és természetes módon kell tudnia kifejezni magát, 

anélkül  hogy  keresnie  kellene  a  szavakat,  kifejezéseket.  A  nyelvet 

rugalmasan  és hatékonyan kell  tudnia használni  társasági,  tanulmányi  és 

szakmai  célokra.  Világos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  kell  tudnia 

alkotni  összetettebb  témákban  is,  és  eközben  megbízhatóan  kell 

alkalmaznia  a  szövegszerkesztési  mintákat,  kötőszavakat  és 

szövegösszekötő elemeket. 

Az angol KER C1/4  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  fejlesztése  mellett  a 

következő  grammatikai‐szintaktikai  kompetenciákra  helyezzük  a 

hangsúlyt: 

all tenses, including past conditionals 

Jelentés  írása,  tanulmányok  feldolgozása, kijegyzetelése,  ismertetése, rövid 

tanulmány  írása  a  résztvevő(k)  érdeklődési  körének megfelelő  témában. 

Plágium és hivatkozás.

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

C1. 5/5. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az  angol  KER  C1  szintű  tananyagegységek  keretében  a  nyelvtanulónak 

meg  kell  értenie  igényesebb  és  hosszabb  szövegeket  a  különböző  típusú 

szövegek  széles  körében,  és  a  rejtett  jelentéstartalmakat  is  kell  tudnia 

érzékelni. Folyamatosan és természetes módon kell tudnia kifejezni magát, 

anélkül  hogy  keresnie  kellene  a  szavakat,  kifejezéseket.  A  nyelvet 

min. óraszám 50 

max. óraszám  60 



    rugalmasan  és hatékonyan kell  tudnia használni  társasági,  tanulmányi  és 

szakmai  célokra.  Világos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  kell  tudnia 

alkotni  összetettebb  témákban  is,  és  eközben  megbízhatóan  kell 

alkalmaznia  a  szövegszerkesztési  mintákat,  kötőszavakat  és 

szövegösszekötő elemeket. 

Az angol KER C1/5  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák és beszédszándékok/beszédaktusok folyamatos fejlesztése, a 

nyelvtani  szerkezetek  ismétlésével  hangsúlyt  helyezzük  az  interkulturális 

és angol nyelvű  (Nagy‐Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, 

Új‐Zéland,  Kanada)  országismereti  aspektusok  elmélyítésére, 

továbbfejlesztésére.  Tematikus  súlypontok:  kultúrtörténeti  sajátosságok, 

földrajzi,  politikai,  kulturális  vonatkozások,  értékek,  attitűdök, 

sztereotípiák/klisék. 

Önálló és csoportprojektek elkészítése, prezentációk készítése, előadásstílus 

vetületeinek megismerése.

 
KER C2 szint  minimális óraszám  200 óra  maximális óraszám  240 óra 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

C2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

A  C2  szintű  nyelvi  képzési  modul  keretében  a  nyelvtanulónak  szinte 

minden  hallott  vagy  olvasott  szöveget  könnyedén  meg  kell  értenie.  A 

különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze kell 

tudnia  foglalni,  fel  kell  tudnia  idézni  összefüggően  az  érveket  és  a 

beszámolókat.  Természetes  módon,  folyékonyan,  gördülékenyen  és 

pontosan kell tudnia kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is 

különbséget kell tudnia tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. 

Az angol KER C2/1  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  folyamatos  fejlesztése 

mellett,  a  nyelvtani  szerkezetek  ismétlésével  hangsúlyt  helyezzük  a 

következő grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra: 

coherent and cohesive structure of spoken and written discourse 

A  szöveg  rendezőelemei  (előre  –  és  hátrautalások),  gyakran  hibásan  írt 

szavak  helyesírása,  központozás,  módosítószavak  használata  hosszabb, 

tudományos és irodalmi igényességgel megírt szövegekben. 

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

C2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER C2/2  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  folyamatos  fejlesztése 

mellett,  a  nyelvtani  szerkezetek  ismétlésével  hangsúlyt  helyezzük  a 

következő grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra:: 

mastery of morphological features used in written and spoken expression 

A nyilvános beszéd  (public speech)  jellemzői és  retorikai elemei, összetett 

kifejezések, utalószók, kollokációk

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

C2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER C2/3  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  folyamatos  fejlesztése 

mellett,  a  nyelvtani  szerkezetek  ismétlésével  hangsúlyt  helyezzük  a 

következő grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra: 

min. óraszám 50 

max. óraszám  60 



     

review of all syntax and morphology learned at previous levels 

Interkulturális kompetencia folyamatos fejlesztése: 

A  résztvevő  tudatosítja  magában  az  értékekben,  viselkedésben  és 

gondolkodásmódban  rejlő  interkulturális különbségeket,  a nyelvhasználat 

bizonyos kulturálisan meghatározott aspektusait. Reflektál  saját kulturális 

identitására  összevetve  azt  más  identitásokkal.  Növeli  empátiáját  és 

nyitottságát mások és a kulturális másság iránt.  

Reflektáltan  viszonyul  saját  és  mások  kulturálisan  meghatározott 

értékítéleteihez, viselkedéséhez és gondolkodásmódjához.  

Képes  kulturálisan  heterogén  környezetben  közös  alapot  találva,  elfogató 

módon együttműködni másokkal.  

Kreatív  megoldásokat  talál  az  identitások  sokféleségéből  eredő 

különbözőségek  áthidalására.  Képes  lesz  saját  kulturális  identitásának 

tudatosítására.

C2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

Az angol KER C2/4  tananyagegységben a C1/1‐ben  leírt készségek, nyelvi 

kompetenciák  és  beszédszándékok/beszédaktusok  folyamatos  fejlesztése 

mellett,  a  nyelvtani  szerkezetek  ismétlésével  hangsúlyt  helyezzük  a 

következő grammatikai‐szintaktikai kompetenciákra:: 

review  of  all  syntax  and  morphology  used  in  written  and  spoken 

expression, learned at previous levels 

Vitairat  szerkesztése,  tematikus  kerekasztal  beszélgetés  –  csoportprojekt 

elkészítése. 

Rétegnyelvi elemek megismerése, lexikális elemek gyűjtése, csoportosítása  

min. óraszám  50 

max. óraszám  60 

  



Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 

Részvétel az órák min. 80 %‐án, és a képzést záró vizsga (szóbeli és írásbeli) sikeres, teljesítése.  

Minden  tananyagegység  (és  képzési  szint)  végén  az  intézmény  vizsgát  szervez,  a  képzés  utolsó 

tananyagegységének  tananyagegységet  záró  vizsgája  egyben  a  képzés  záróvizsgája  is.  A 

tananyagegységet záró  (képzési szintet záró) vizsgák  feladatait és  tartalmát az  intézmény dolgozza 

ki,  az  adott  képzési  szintnek megfelelően. A  tananyagegységet  záró  (képzési  szintet  záró)  vizsga 

akkor  sikeres,  ha  a  résztvevő  a  vizsgához  rendelt  feladatot  legalább  60%‐ra  teljesítette.  A 

tananyagegységet záró (képzési szintet záró) vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg. 

A tananyagegységet záró (képzési szintet záró) vizsga sikeres teljesítéséről, az adott képzettségi szint 

megszerzésének igazolására az intézmény tanúsítványt állít ki.. 

A  tananyagegységet  záró  (képzési  szintet  záró)  vizsga  sikertelensége  esetén  a  résztvevőnek 

tanúsítvány nem  állítható ki,  és nem  léphet  a következő  tananyagegységbe  (képzési  szintre).  Ilyen 

esetben az adott tananyagegység megismétlése javasolt.  

Sikertelen  teljesítés  esetén  a  résztvevő  számára  a  képző  intézmény  a  képzésen  való  részvételről 

igazolást állít ki a  résztvevő kérésére, ha a  résztvevő a képzési órák  legalább 80%‐án  részt vett. A 

tanúsítványt és az igazolást a résztvevő átvételi dokumentum aláírásával kaphatja kézhez.  

2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 12. § 1 (i), 16/2014 ( IV. 4.) NGM rendelet 9. § (5) 

1általános nyelvi képzés esetén az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében (a továbbiakban: 

„KER”)  ajánlott  hatfokozatú  rendszer  szintjei, melyek  további  bemeneti  és  kimeneti  követelmények 

által  meghatározott  képzési  szintekre  bonthatóak,  egyéb  nyelvi  képzés  esetén  a  nyelvi  készségek, 

képességek és ismeretek programkövetelményben meghatározott, ”KER” szintekhez köthető szintjei 

2általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés 

3kontaktórás képzés vagy távoktatás 

4a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák 

5,6a  nyelvi  képzettségi  szint megszerzéséhez  szükséges  képzés  képzési  formától  (kontaktórás,  vagy 

távoktatás) és/vagy képzés fajtájától függő minimális és maximális óraszám 


