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Bemeneti kompetenciák4  A1 szint 1. modul: nincs bemeneti kompetencia, mivel a 

képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak 

A1. szint 2. modul: A1 szint 1. modul ismerete 

A1. szint 3. modul: A1 szint 1. és 2. modul ismerete 

A1. szint 4. modul: A1 szint 1., 2., és 3.  modul ismerete 

A2 szint 1. modul: A1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3., 4. 

modul) 

A2 szint 2. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1. 

modul ismerete 

A2 szint 3. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1. és 2. 

modul ismerete 

A2 szint 4. modul: A1 szintű nyelvismeret, továbbá A2 1., 2.  és 

3. modul ismerete 

B1 szint 1. modul: A2 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3., 4., 

modul, A2. szint 1., 2., 3., 4. modul) 

B1 szint 2. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 1. 

modul ismerete 

B1 szint 3. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 

1.és 2. modul ismerete 

B1 szint 4. modul: A2 szintű nyelvismeret, továbbá B1 szint 1., 

2. és 3. modul ismerete 

B2 szint 1. modul: B1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3., 4. 

modul, A2. szint 1., 2., 3., 4. modul, B1 szint 1., 2., 3., 4. modul) 

B2. szint 2. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1. 

modul ismerete 

B2 szint 3. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1. 

és 2. modul ismerete 

B2 szint 4. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2. és 3. modul ismerete 

B2 szint 5. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., és 4. modul ismerete 

B2 szint 6. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., 4, és 5. modul ismerete 

B2 szint 7. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., 4, 5. és 6. modul ismerete 

B2 szint 8. modul: B1 szintű nyelvismeret, továbbá B2 szint 1., 

2., 3., 4, 5., 6., és 7. modul ismerete 

C1 szint 1. modul: B2 szintű nyelvismeret (A1 szint 1. 2., 3, és 

4. modul, A2 szint 1. 2., 3. és 4. modul, B1 szint 1., 2. , 3. és 4. 

modul, B2 szint 1., 2., 3., 4., 5, 6, 7,. és 8. modul) 

C1 szint 2. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1. 

modul ismerete 

C1 szint 3. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1. 

és 2. modul ismerete 

C1 szint 4. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2. és 3. modul ismerete 

C1 szint 5. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., és 4. modul ismerete 

C1 szint 6. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., 4. és 5.modul ismerete 

C1 szint 7. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., 4., 5., és 6. modul ismerete 

 



  C1 szint 8. modul: B2 szintű nyelvismeret, továbbá C1 szint 1., 

2., 3., 4., 5., 6. és 7. modul ismerete 

C2 szint 1. modul: C1 szintű nyelvismeret (A1 szint 1., 2., 3. és 

4. modul, A2 szint 1., 2., 3. és 4. modul, B1 szint 1., 2.., 3. és 4. 

modul, B2 szint 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. modul, és C1 szint 1., 

2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. modul,) 

C2 szint 2. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1. 

modul ismerete 

C2 szint 3. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1. 

és 2. modul ismerete 

C2 szint 4. modul: C1 szintű nyelvismeret, továbbá C2 szint 1., 

2., 3. és 4. modul ismerete 

Amennyiben a képzésben részt vevő  az A1.1. modultól eltérő  

modulba szeretne bekapcsolódni, min. 60 %‐osra teljesítenie 

kell a képző  intézmény által a kiválasztott modulhoz használt 

bemeneti szintfelmérő   feladatsort vagy az előző modul 

szóbeli és írásbeli záróvizsgáját.  

A képzésben  részt vevő  bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, 

ha nyelvi szintjét 12 hónapnál nem régebbi akkreditált 

nyelvvizsgával (komplex B1, B2, C1) vagy más képző  

intézmény által kiállított, ugyancsak 12 hónapnál   nem    

régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más 

képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző 

moduljának/ tananyagegységének teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

Minimális óraszám5  1020 

Maximális óraszám6  1440 

A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként  

KER A1 (legalább 2, legfeljebb 4)  4 modul 

KER A2 (legalább 2, legfeljebb 4)  4 modul 

KER B1 (legalább 2, legfeljebb 4)  4 modul 

KER B2 (legalább 4, legfeljebb 8)  8 modul 

KER C1 (legalább 4, legfeljebb 8)  8 modul 

KER C2 (legalább 3, legfeljebb 6)  4 modul 

 



Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 
KER A1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  135 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

A1. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően megnevezni országokat, nemzetiségeket, időpontokat, 
válaszolni egyszerű kérdésekre magáról, megérteni mások hasonló tartalmú, 
egyszerű megnyilatkozásait, megállapításokat tenni és nagyon rövid, tényszerű 
beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. Ismeri a számokat, hónapokat, a hét 
napjait, az angol ábécé betűit. Nagyon egyszerű közlésekre képes alapvető lineáris 
kötőszavak felhasználásával. Tud köszönni, elköszönni, bemutatkozni, és 
megszólítani másokat. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Köszönés, bemutatkozás, alapvető személyes információk közlése 

 Országok, nemzetiségek 

 Óra, időkifejezések, a hét napjai, hónapok  

 angol ábécé; betűzés 

 számok 1-től 100-ig 

Olvasott szöveg értése: 

nagyon egyszerű, képekkel illusztrált szöveg követése 

Hallott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések és közlések követése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

személyes adatok kitöltése formanyomtatványokon, személyes adatok megadása 

2) Grammatikai követelmények 

 személyes névmások 

 be/have igék használata, Simple Present 

 főnevek és többes számú alakjuk (szabályos és egyes rendhagyó alakok) 

 névelők 

 there is/there are szerkezet 

 this/that/these/those 

3) Civilizációs ismeretek 

 üdvözlési formák 

 programok megbeszélése, meghívás, annak elfogadása és elutasítása 

 hírességek, pl. írók, zenészek, színészek, sportolók, stb. legfontosabb 
adatai, stb. 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A1. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően beszélni napirendről, időbeosztásról és preferenciákról, 
megérteni mások hasonló tartalmú, egyszerű megnyilatkozásait, megállapításokat 
tenni és nagyon rövid, tényszerű beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Rendelkezik azzal az alapvető szókinccsel, amivel a saját magára, személyes 
adataira, családjára, munkájára vonatkozó kérdésekre válaszolni tud nagyon 
egyszerű kifejezéseket használva. 

Tud érdeklődni beszélgetőtársa hogylétéről és reagál, ha őt kérdezik. 

Képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, 
érthetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket 
használ. 

Ismeri és jól használja a legfontosabb kérdőszavakat. 

Nagyon egyszerűen ki tudja fejezni tetszését és nemtetszését, egyetértését és egyet 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



nem értését. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Napirend, időbeosztás 

 A tanuló életének fontosabb eseményeinek bemutatása 

 Preferenciák 

Olvasott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben a lényeges elemek, 
információk azonosítása ismert témakörökben 

Hallott szöveg értése: 

alapvető információ beazonosítása, rövid, jól strukturált szövegek (elsősorban 
párbeszédek) követése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris 
kötőszavakkal, egyszerű közléseket tud megfogalmazni 
2) Grammatikai követelmények 

 Simple Past 

 gyakoriságot kifejező időhatározószavak, időhatározók 

 Ige + -ing szerkezet használata 

3) Civilizációs ismeretek 

 az angolszász világ legnagyobb/legismertebb országainak földrajzi 
elhelyezkedése, nevezetes települések, ismert városok bemutatása 

A1. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően nagyon egyszerűen beszélni alapvető döntési helyzetekről, 
étkezésről, munkáról és munkahelyekről, megérteni mások hasonló tartalmú, 
egyszerű megnyilatkozásait, megállapításokat tenni és nagyon rövid, tényszerű 
beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Olyan nagyon egyszerű kérdéseket tud szerkeszteni, melyek személyes jellegűek és 
saját kommunikációs céljait szolgálják (pl. egyszerű információkérés). 

Képes nagyon egyszerű közlésekre az ismert témákban és megérti, amikor mások 
mesélnek ezekről nagyon egyszerű kifejezéseket használva, illetve tud hasonló 
kérdéseket szerkeszteni beszélőtársának. 

Képes helyek és irányok megjelölésére. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Döntési helyzetek 

 Étkezés 

 Munka, munkahely 

Olvasott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott nagyon rövid szövegben fontos 
információ beazonosítása 

Hallott szöveg értése: 

alapvető információ beazonosítása 

Írásbeli kifejezőkészség: 

tud írásban egyszerű kérdésekre rövid, nagyon egyszerű választ adni, valamint 
nagyon egyszerű rövid szöveget alkotni pl. baráti levél 

2) Grammatikai követelmények 

 Present continuous 

 Általános és határozatlan névmások 

 can / be able to  

3) Civilizációs ismeretek 

 turisztikai látnivalók az az angolszász világ legnagyobb országaiban 

 az angol nyelvű országok leismeretebb ételei, italai, étkezési szokásai 

 
 
 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



A1. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A1 
szintjének megfelelően benyomásokról, érzéseiről, időjárásról nagyon egyszerűen 
beszélni, megérteni mások hasonló tartalmú, egyszerű megnyilatkozásait, 
megállapításokat tenni és nagyon rövid, tényszerű beszélgetéseket folytatni ezekben 
a témákban. 

A tanuló képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, 
érthetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket 
használ. 

Képes útbaigazítást kérni és adni. 

Ki tudja fejezni kívánságát, egyszerű kéréseit. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Benyomások, érzések 

 Színek 

 Időjárás 

 Kommunikáció és technológia 

Olvasott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információ 
beazonosítása, lineáris történések követése 

Hallott szöveg értése: 

Rövid, jól strukturált szövegek követése, ismert témákban 

Írásbeli kifejezőkészség: 

nagyon egyszerű szöveg alkotása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, lényegre 
törően 

2) Grammatikai követelmények 

 Going to szerkezet használata 
 Would like szerkezet 
 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 Felszólító mód 

3) Civilizációs ismeretek 

 családi ünnepek az angolszász világ legnagyobb/legismertebb országaiban 

 kedvenc évszak, az angolszász világ klímája, jellemző időjárása 

 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 

 



 
KER A2 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  135 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

A2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően országáról és városáról, kapcsolatokról, múltbeli 
eseményekről egyszerűen beszélni, megérteni mások hasonló tartalmú, 
megnyilatkozásainak lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni 
ezekben a témákban. 

Képes személyes jellegű és saját kommunikációs céljait szolgáló egyszerű kérdések 
szerkesztésére és azok megválaszolására. 
Ki tud emelni számára fontos információkat nagyon rövid, egyszerű közlésekben 
mind olvasás, mind hallásértés során. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Saját ország és település bemutatása 

 Múltbeli események leírása 

Olvasott szöveg értése: 

lényeges elemek megértése, információ beazonosítása egyszerű, rövid, standard 
autentikus szövegekben 

Hallott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott közlések megértése, kérdésre válasz 
megértése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

egyszerű történet alkotása, képekkel segítve 

2) Grammatikai követelmények 

 Birtokos névmások 
 can/can’t használata 
 Past continuous 
 Simple Past és Past continuous használatának összevetése 

3) Civilizációs ismeretek 

 turisztikai látnivalók az angolszász világban 

 a fővárosok, illetve a nagyvárosok (pl. London, Washington, New York, 
Sydney, Dublin) legfontosabb látnivalói 

min. óraszám  30 

max. óraszám  33 

A2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően házi munkáról, ételekről, szabadidőről egyszerű 
kifejezésekkel mesélni, megérteni mások hasonló tartalmú, megnyilatkozásainak 
lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Képes rövid párbeszédek fenntartására személyes és hétköznapi helyzetekkel 
kapcsolatos témákban. 
Képes személyek, helyek, dolgok térbeli meghatározására. 
Képes személyek, helyek, dolgok azonosítására és egyszerű leírására, összevetésre. 
Be tud mutatni és képes jellemezni személyeket 

Képes szabadidős program megbeszélésére. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Házi munka 

 Ételek 

 Szabadidő 

Olvasott szöveg értése: 

kontextus segítségével képes következtetésre, ha egy adott szó/kifejezés nem ismert 
számára rövid szövegekben 

Hallott szöveg értése: 

tud rövid, ismerős témában folyó társalgás követésére, a vélemények azonosítására 

Írásbeli kifejezőkészség: 

A tanult nyelvtani szerkezeteket használva képes egyszerű fogalmazás írására 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



ismert témában. 

2) Grammatikai követelmények 

 Melléknevek fokozása 
 have to, must, need to, mustn’t használata 
 some és any használata 
 going to szerkezet használata jövő idő kifejezésére 

3) Civilizációs ismeretek 

 tipikus szabadidős tevékenységek az angolszász világban, az egyes – 
nagyobb országok/kultúrák közti eltérések 

 híres szakácsok és éttermek az angolszász világban 

A2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően utazásról, lakóhelyekről és a technika hétköznapi szerepéről 
egyszerű kifejezésekkel beszélni, megérteni mások hasonló tartalmú, 
megnyilatkozásainak lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni 
ezekben a témákban. 

Képes személyes viszonyulás (kedvelés/szeretet, elutasítás, tetszés-nemtetszés, 
előnyösség/dicséret), összehasonlítás kifejezésére. 
Képes adatokra, időpontokra, mennyiségekre, számokra, árakra, időjárásra, stb. 
vonatkozó információkat adni és megérteni. 
Képes ajánlat/javaslat, kérés, meghívás, engedély megfogalmazására, elfogadás-
visszautasítás kifejezésére. 
Képes események időbeli elbeszélésére és eseménysorok követésére: 
a. múltbeli eseményekről és cselekvésekről szóló információk adása és 
megértése 
b. szokványos eseményekről és cselekvésekről információk átadása és 
megértése (jelenben) 

c. jövőbeli eseményekre és cselekvésekre utaló információk adása és 
megértése 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Utazás 

 Lakóhely 

 Technika hétköznapi szerepe 

 Olvasott szöveg értése: 

Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott viszonylag rövid szöveg 
lényegének megértése 

Hallott szöveg értése: 

Jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott viszonylag rövid szöveg 
lényegének megértése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Tanult minta segítségével képes összetettebb közlések megfogalmazására. 

2) Grammatikai követelmények 

 Present Perfect 
 Used to szerkezet használata 
 Simple Future 

3) Civilizációs ismeretek 

 emléktárgyak, helyi/országos jellegzeteségek 

 közösségi közlekedés az angolszász világ legnagyobb/legismertebb 
országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, 
Írország) 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 

A2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER A2 
szintjének megfelelően sportolásról, vásárlásról és életmódról egyszerű 
kifejezésekkel mesélni, megérteni mások hasonló tartalmú, megnyilatkozásainak 
lényegét, és egyszerű, rutinszerű beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. 

Az egyszerűbb nyelvtani szerkezetek felismerése és megértése nem okoz gondot 
számára. 

Egyszerű módon ki tud fejezni véleményt, valamint rá tud kérdezni ezekre. 

Egyszerű társalgásra képes az ismert témakörökben. 

min. óraszám  30 

max. óraszám  34 



Képes egyes kommunikációs stratégiákat megfelelően, hatékonyan alkalmazni (pl. 
beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni) 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Sport 
 Vásárlás 

 Életmód 

 Olvasott szöveg értése: 

Meg tud érteni a rövid, összefüggő szövegeket, üzeneteket és felszólításokat, ha 
azok a személyes kapcsolatait érintik, vagy térbeli meghatározásokról szólnak. 

Hallott szöveg értése: 

Meg tudja érteni a legfontosabb információkat, adatokat, időpontokat, 
mennyiségeket, számokat, árakat, stb. rövid, összefüggő szövegekben. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Rövid fogalmazások, leírások megfogalmazására képes a tanult kohéziós 
eszközöket és nyelvtani struktúrákat használva. 

2) Grammatikai követelmények 

 Időhatározók 
 Mellékmondatok when és if kötőszóval 
 Present Perfect 
 might használata 
 Hasonlítások (pl. as…as) 

3) Civilizációs ismeretek 

 híres sportolók és ismert sportesemények helyszínei az Egyesült 
Királyságban és az Egyesült Államokban 

 egészséges életmód az angolszász országokban 

 
 
 

KER B1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  180 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

B1. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B1 
szintjének megfelelően összefüggő mondatokban beszélni zenéről, táncról, 
étkezésről a technika hatásáról az életünkre, életmódról, és egyes társadalmi 
kérdésekről, megérteni mások hasonló tartalmú megnyilatkozásaiban a lényeges 
információkat, és előkészület nélkül egyszerű beszélgetéseket folytatni ezekben a 
témákban. 

Képes érzelmek (pl. meglepetés, boldogság, szomorúság, közöny, stb.) kifejezésére, 
illetve tud reagálni ezekre. 

Képes élményeinek kifejezésére 

Képes véleményt alkotni és vitában részt venni, álláspontot kialakítani és indokolni 
személyes életéhez, érdeklődési köréhez, szakmájához kapcsolódó témákban. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Tánc és zene 
 Étkezés: ételek és étkezési szokások 
 Technika és életmód 

 Társadalmi kérdések: generációk; férfi és női szerepek, stb. 

 Olvasott szöveg értése: 

Meg tud érteni összefüggő szövegeket, képes következtetni, ha ismeretlen nyelvi 
elemmel találkozik. 

Hallott szöveg értése: 

ismeretlen nyelvi elem kikövetkeztetése a kontextus segítségével 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Több, tényszerű információ közlésére képes összefüggő mondatokban. 

2) Grammatikai követelmények 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 Simple Present és Present continuous használatának összevetése 
 Simple past és Past continuous igeidők használatának felelevenítése és 

rendszerezése 
 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (much/many/a lot of, stb.) 
 Kérdő és tagadó mondatok ismétlése és használatuk rendszerezése 
 Felkiáltó mondatok 
 összetett főnevek képzése 
 összetett melléknevek képzése  
 Present Perfect Continuous  
 Present Perfect és Present Perfect Continuous használatának összevetése 
 too/enough használata 
 Absolutely, rather + melléknév szerkezet 
 Past perfect 

3) Civilizációs ismeretek 

 Táncművészet az angolszász világban 
 Híres angol/amerikai felfedezők, feltalálók 

B1. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B1 
szintjének megfelelően összefüggő mondatokban beszélni életmódról és társadalmi 
kérdésekről, utazásról, álmokról és célokról, filmekről, valamint a városi és vidéki 
élet főbb jellemzőiről, megérteni mások hasonló tartalmú, megnyilatkozásaiban a 
lényeges információkat, és előkészület nélkül tud beszélgetéseket folytatni ezekben 
a témákban. 

Képes szükségszerűséget, kötelezettséget és lehetőséget kifejezni. 

Tud felvilágosítást kérni és adni számos helyzetben. 

Elegendő szókincse van ahhoz, hogy le tudjon bonyolítani ismerős helyzeteket és 
témákat illető, begyakorolt, mindennapi kommunikációs feladatokat 

Egyszerű módon ki tud fejezni véleményt, valamint rá tud kérdezni ezekre. 

Képes az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, és ezzel 
mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Utazás és szünidő 
 Álmok és célok 
 Filmek 
 Személy bemutatása, jellemzése 

 Városi és vidéki élet főbb jellemzői 

Olvasott szöveg értése: 

Képes elvontabb tartalmú szöveget megérteni és alkotni hétköznapi és kulturális 
témákban. 

Hallott szöveg értése: 

Magán- és rövid, hivatalos beszélgetésekből, rádió és tv interjúkból ki tudja szűrni 
a lényeget és a szükséges információkat. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok kifejezését 
szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, a szövegfajtának, a közlési szándéknak és 
helyzetnek megfelelő stílust és hangnemet választani. 

2) Grammatikai követelmények 

 Módbeli segédigék: can/could, might/may 
 Kérdések megfogalmazása 
 utókérdések 
 the + melléknév szerkezet többes szám/csoportok kifejezésére 
 szenvedő szerkezet 
 szenvedő szerkezet get igével pl. get broken; get hurt 
 make ill. do igékkel használt állandósult szókapcsolatok, kifejezések 
 Feltételes mellékmondatok 
 If és when használata 
 Gerund és főnévi igenév használata 
 célhatározói mellékmondat kifejezése főnévi igenévvel 

3) Civilizációs ismeretek 

 Filmsztárok és médiaszemélyiségek az angolszász világban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 Népszerű filmek 
 

B1. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B1 
szintjének megfelelően összefüggő mondatokban beszélni egyszerű 
környezetvédelmi kérdésekről, lehetséges múlt és jelenbeli eseményekről, 
ünnepekről, könyvekről, a média szerepéről napjainkban, képes tanácsot adni, 
megérteni mások hasonló tartalmú megnyilatkozásaiban a lényeges információkat, 
és előkészület nélkül tud beszélgetéseket folytatni ezekben a témákban. Képessé 
válik saját szemszögéből történetek elmesélésére, problémák megbeszélésére, 
valamint tévedések és következményeik elmondására. 

Képes tanács kérésére és adására, kompromisszumok megfogalmazására. 

Képes vélemény kérésére és megfogalmazására elvontabb formában számára fontos 
témákban. 

Képes egyenes vonalvezetésű rövid történetek elbeszélésére, a kohéziós eszközök 
korlátozott körét használni tudja megnyilatkozásainak érthető, koherens beszéddé 
való szervezéséhez. 

Képes személyekre, múltbéli eseményekre és tapasztalatokra vonatkozó 
információk közlésére, jövőbeli tervek és események egyszerű közlésére. 

Az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan tudja használni, és ezzel 
mondanivalójának nagy részét egyszerűen ki tudja fejezni. 

Képes interakciók lebonyolítására: beszélési szándék jelzése, téma bevezetése 
félbeszakítás, témaváltás, visszatérés az eredeti témához, helyesbítés, pontosítás, 
körülírás, megerősítés, beszélgetés lezárása stb. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Környezetvédelem 
 Múlt és jelenbeli események: ünnepek, nevezetes események 
 Média 

 Könyvek és olvasás szerepe 

Olvasott szöveg értése: 

kb. 100 szavas köznyelvi szöveg megértése, lényeg kiszűrése 

Hallott szöveg értése: 

rövid köznyelvi szöveg megértése, lényeg kiszűrése, a lényegtelen elkülönítése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

vélemény kifejezése adekvát kohéziós eszközökkel kb. 100-120 szóban 

2) Grammatikai követelmények 

 Függő beszéd 
 Frazális igék 
 Feltételes mellékmondatok rendszerezése 
 Módbeli segédigék: must, should, would 
 Módbeli segédigék a múltban: should have done, would have done 
 Kötőszók until/till, as long as, since, when, stb. 
 whatever, whenever, whichever, whoever, wherever 
 ing /-ed: interested/interesting típusú szavak 

3) Civilizációs ismeretek 

 ünnepek, nevezetes események az angolszász világban 
 híres angolszász írók, költők 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B1. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A modul fő célja felkészíteni a tanulókat egy komplex akkreditált, egynyelvű B1 
nyelvvizsgára mintafeladatokkal, próbavizsgával és a szinten előforduló szóbeli 
témák felelevenítése. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Egyén és társas kapcsolatok 
 Rokonok, ismerősök, barátok 
  Osztály-/évfolyam-/ munkatársak  
 Család  
 Családi események/ ünnepek  
 Lakás/lakóhely  
 Házimunka  
 Utazás/közlekedés  

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 Közlekedési eszközök  
 Jegyváltás/utazás/útiokmányok  
 Vásárlás/üzletek  
 Bolt/piac/áruház  
 Élelmiszerek/háztartási cikkek  
 Ruházat/műszaki cikkek  
 Kommunikáció/kapcsolattartás  
 Telefon (vezetékes, mobil)  
 Internet (e-mail)  
 Szolgáltatások  
 Étterem (étlap, rendelés, fizetés)  
 Szálloda (szobafoglalás, fizetés) 
  Kultúra/szórakozás  
 Mozi, színház  
 Múzeum 
 Idő/időjárás  
 Évszakok  
 Egészség/betegségek  
 Recept/gyógyszerek/ gyógyszertár 
 Sport/Sportolás 
 Média: Televízió/rádió; Újságok/folyóiratok  
 Hobbi 
 Tanulás/munka  
 Iskola 

Olvasott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok. 

Hallott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok. 

2) Grammatikai követelmények 

Rendszerező áttekintés (B1 szinten elvárt nyelvtani ismeretek) 

3) Civilizációs ismeretek 

 Alapvető gyakorlati információk a forrás- és a célnyelvi országgal 
kapcsolatosan (időjárás, pénznem, étkezési szokások, napi időbeosztás, 
ünnepnapok, vásárlási lehetőségek stb.)  

 Turisztikai nevezetességek  
 Szálláslehetőségek/éttermek 

 



 
KER B2 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  360 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

B2. 1/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni utazásról, 
üdülésről, vakációról, életmódról és ételekről, megérteni mások hasonló tartalmú 
hosszabb beszédét vagy előadását, és spontán beszélgetni és beszélgetésekbe 
bekapcsolódni ezekben a témákban. Képes lesz követni csoportos eszmecserét és 
ahhoz hozzá tud szólni, véleményét ki tudja fejezni és alá tudja támasztani. 

Magabiztosan vesz részt társalgásokban a legtöbb olyan témában, ami összefügg 
saját mindennapi életével és érdeklődési körével. 
Társalgás során meg tud bizonyosodni arról, hogy megértik és ő is megérti a 
többieket. 

Beszélgetést tud kezdeményezni számos témakörben. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Utazás, üdülés, vakáció, fényképek leírása 
 Különböző típusú utazások előnyei és hátrányai 
 Étkezés, ételek leírása (íz, állag, összetevők, stb.) 

Olvasott szöveg értése: 

specifikus információ kiszűrése 200-250 szavas általános témájú szövegből 

Hallott szöveg értése: 

specifikus információ kiszűrése, standard nyelvi szövegből (max. 4-5perc)  

Írásbeli kifejezőkészség: 

koherens szöveg alkotása, néhány érv említése egy max. 160-180 szavas 
fogalmazásban 

2) Grammatikai követelmények 

 2. és 3. típusú feltételes mondatok 
 Feltételes mellékmondatok áttekintése és használatuk rendszerezése 

 Melléknév fokozás használata kifejezésekben 

3) Civilizációs ismeretek 

 jellegzetes ételek az angolszász világban 

 nevezetes turisztikai célpontok és látnivalók az angolszász világban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 2/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni az állatvilágról, 
találmányokról és híres feltalálókról, valamint megérteni mások hasonló tartalmú 
hosszabb beszédét vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe 
bekapcsolódni ezekben a témákban. 

Tud érvelni/ellen érvelni, vitatkozni, érvelését logikusan építi fel. 
Képes egyetértésének / egyet nem értésének kifejezésére a beszédhelyzetnek 
megfelelő stílusban. 
A legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezik. 
Képes variálni, átfogalmazni mondandóját. 
Amennyiben szükséges (pl. nem ismer egy-egy konkrét kifejezést), körülírással is 
képes viszonylag könnyedén kifejezni magát. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Állatvilág 
 Technikai felfedezések 
 Kívánságok, óhajok kifejezése wish igével  

Olvasott szöveg értése: 

Összetett információ tartalmakból képes a lényeg kiszűrésére, az információk 
rendszerezésére. 

Hallott szöveg értése: 

Ismerős témákban a hosszabb, bonyolultabb mondatszerkezeteket tartalmazó 
szövegek megértése nem okoz nehézséget számára. 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



Írásbeli kifejezőkészség: 

magabiztosan használ számos kohéziós eszközt, a szöveget logikusan építi fel 

2) Grammatikai követelmények 

 Főnévi igenév passzív alakja 
 Vonatkozói mellékmondatok 
 I wish szerkezet 

3) Civilizációs ismeretek 

 híres feltatálók és találmányaik az angolszász világban 

 az angol nyelv szerepe napjaink kommunikációjában 

B2. 3/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni kommunikációs 
problémákról, más kultúrában élő emberek életéről, és megérteni mások hasonló 
tartalmú hosszabb beszédét vagy előadását. Tud spontán beszélgetni és 
beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a témákban. 

Képes tanácsot nyújtani és azt megindokolni. 
Képes információtartalmak közvetítésére harmadik személynek közvetlen vagy 
közvetett idézettel. 
Képes jól kifejezni érzéseit (szimpátia, meglepődés, érdeklődés, megértés, stb.). 
Képes beszélni terveiről, jövőt érintő elképzeléseiről. 
Tud mesélni élményeiről és tapasztalatairól. 
Képes információt pontosan közvetíteni. 
Képes az elhangzottak összegzésére, értékelésre. 
Képes ok-okozat kifejtésére, ellentétek kifejezésére (nevertheless, however, 
consequently, stb.) 
Képes formális beszéd megszerkesztésére (To begin, Furthermore, Moreover, 
Consequently, Regarding, Additionally, In conclusion, stb.). 
Képes az interakció lebonyolítására (félbeszakítás, témaváltás, folytatás, stb.). 
A beszéd során képes a gördülékenységet és a spontaneitást biztosítani. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Kommunikációs problémák 
 Más kultúrákban élő emberek élete 

Olvasott szöveg értése: 

hosszabb szövegekben is képes ismeretlen nyelvi elemek kikövetkeztetésére 

Hallott szöveg értése: 

képes ismeretlen nyelvi elem kikövetkeztetésére hosszabb, standard szövegekben 

Írásbeli kifejezőkészség: 

képes magán- és hivatalos levelek választékos, a helyzetnek megfelelő stílusú 
fogalmazására 

2) Grammatikai követelmények 

 Kifejezések számokkal 
 Ellentétes mellékmondatok 
 Hasonlító jelentésárnyalatú mondatok 

3) Civilizációs ismeretek 

 az angolszász országok (elsősorban az Egyesült Királyság, az Egyesült 
Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) nyelvi és kulturális sokféleségének 
bemutatása, az angol nyelvet használó további országok általános 
jellemzése 

 az angol nyelv dominanciája és hatása más nyelvekre 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 4/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni nyelvekről, 
kommunikációs módokról, valamint érzelmeket érintő témákról, megérteni mások 
hasonló tartalmú hosszabb beszédét vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és 
beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a témákban. Képes kritikát megfogalmazni 
és panaszt tenni, összetett információ tartalmakból a lényeget kiszűrni, az 
információkat rendszerezni. 

Képes jól kifejezni érzéseit (szimpátia, meglepődés, érdeklődés, megértés, stb.). 
Tud mesélni élményeiről és tapasztalatairól. 
Világos, részletes leírást tud adni az érdeklődési köréhez tartozó témák széles 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



körében. 

Rendszeres interakciót tud fenntartani anyanyelvi beszélőkkel is. 
Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Nyelv és kommunikáció 

 Érzelmek  

Olvasott szöveg értése: 

hosszabb szövegekben is képes ismeretlen nyelvi elemek kikövetkeztetésére, ok-
okozati összefüggések megértésére 

Hallott szöveg értése: 

jórészt ismert nyelvi eszközöket tartalmazó beszélgetés vagy monológ lényegének 
megértése, lényeges pontok kiemelése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

képes élménybeszámolót írni, változatos szókinccsel és struktúrákkal 

2) Grammatikai követelmények 

 Kifejezések by szóval 
 Gerund és főnévi igenév használata 
 Present perfect continuous 

3) Civilizációs ismeretek 

 hagyományok, népszokások angolszász világ legnagyobb/legismertebb 
országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, 
Írország) 

 eltérések a mindennapi szokásokban (személyes tapasztalatok alapján)

B2. 5/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni 
viselkedéskultúráról, feladatokról, tervekről, elképzelésekről, megérteni mások 
hasonló tartalmú hosszabb beszédét vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és 
beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a témákban. Képes ok-okozat kifejtésére, 
ellentétek kifejezésére, formális beszéd megszerkesztésére, valamint interakció 
teljes lebonyolítására (félbeszakítás, témaváltás, folytatás, stb.) 

Aktív részvétel egy vagy több beszélgetőtárs által kezdeményezett társalgásban. 
Folyamatos beszédtempó. 
Gördülékeny társalgás számos témában. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Viselkedéskultúra 
 Feladatok, projektek, tervek 

Olvasott szöveg értése: 

kb. 200-230 szavas autentikus szöveg lényegének megértése; 
stílusformák nem okoznak gondot (újságcikk, apróhirdetés, interjú, használati 
utasítás, stb. 

Hallott szöveg értése: 

ismert nyelvi eszközöket tartalmazó beszélgetés vagy monológ lényegének 
megértése, lényeges pontok kiemelése, összefoglalása 

Írásbeli kifejezőkészség: 

egyszerű hivatalos levél írása, a formai követelmények betartása 

2) Grammatikai követelmények 

 Módbeli segédigék múlt ideje 
 Future perfect 
 Participle-lel kifejezett szerkezetek 

3) Civilizációs ismeretek 

 híres tudósok az angolszász világban 
 híres írók, költők, művészek az angolszász világ legnagyobb/legismertebb 

országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, 
Írország) 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

B2. 6/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni személyes 
kapcsolatokról, társadalmi kérdésekről, munkaszervezésről, természet és a min. óraszám  30 



max. óraszám  45  tudomány kapcsolatát érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú hosszabb 
beszédét vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és beszélgetésekbe 
bekapcsolódni ezekben a témákban. Képes információt pontosan közvetíteni, az 
elhangzottakat összegezni és értékelni. Képes folyamatos, változatos és természetes 
interakcióba lépni anyanyelvi partnerrel is. 
Társalgás során folyamatos beszédtempóban, értelemzavaró hiba nélkül beszél. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Személyes kapcsolatok 
 Társadalmi kérdések pl. házasság, együttélés, válás, gyerekvállalás, stb. 
 Munkaszervezés 
 Természet és tudomány kapcsolata 

Olvasott szöveg értése: 

megért összetettebb és elvontabb szöveget 

Hallott szöveg értése: 

megérti az összetettebb és elvontabb szövegek lényegét standard beszédtempóban 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Jól használja a különböző regisztereket, képes gondolatainak árnyaltabb 
megfogalmazására is. 

2) Grammatikai követelmények 

 Alárendelt tagmondatok 
 Mondatrövidítés Present participle-lel 
 Fordított szórend feltételes mellékmondatokban 
 Műveltetés 

3) Civilizációs ismeretek 

 híres műalkotások az angolszász világ legnagyobb/legismertebb 
országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, 
Írország)

B2. 7/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER B2 
szintjének megfelelően világosan és kellő részletességgel beszélni számára fontos 
tárgyakról, kifejteni problémákat, bemutatni kommunikációs módokat és 
eszközöket, beszélni a munka és a magánélet egyensúlyáról, megérteni mások 
hasonló tartalmú hosszabb beszédét vagy előadását, és tud spontán beszélgetni és 
beszélgetésekbe bekapcsolódni ezekben a témákban. Képes információt pontosan 
közvetíteni, az elhangzottakat összegezni és értékelni. Képes gördülékeny 
társalgásra, véleményének választékos kifejtésére, érvelésre. 
Problémák feltárása és megvitatása nem okoz számára nehézséget, még anyanyelvi 
beszélőkkel folytatott társalgás során sem. 
Fent tud tartani és előre tud vinni beszélgetést, aktívan vesz részt vitákban. 
Társalgás során folyamatos beszédtempóban, értelemzavaró hiba nélkül beszél. 
Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Tárgyak bemutatása 
 Problémák és megoldásuk 
 A kommunikáció formái és eszközei napjainkban 
 Munka és magánélet egyensúlya 

Olvasott szöveg értése: 

megért összetettebb és elvontabb szöveget, képes ezek saját szavaival történő 
elmondására, összefoglalásra, az ismeretlen szavak és kifejezések 
kikövetkeztetésére a kontextus alapján 

Hallott szöveg értése: 

képes főbb részleteket kihámozni a hallott szövegből és különböző vélemények 
beazonosítására, érvek összegzésére 

Írásbeli kifejezőkészség: 

képes 250-300 szavas érvelő fogalmazás írására, valamint magán- és hivatalos 
levelek választékos, a helyzetnek megfelelő stílusú megfogalmazására 

2) Grammatikai követelmények 

 Feltétel kifejezése 
 Kevert típusú feltételes mondatok 

3) Civilizációs ismeretek 

 oktatási rendszerek, iskolatípusok az angolszász világban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



 híres emberek az angolszász üzleti életben 

B2. 8/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A modul fő célja felkészíteni a tanulókat egy komplex akkreditált, egynyelvű B2 
nyelvvizsgára mintafeladatokkal, próbavizsgával és a szinten előforduló szóbeli 
témák felelevenítése. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Az egyén 
 Divat/öltözködés/szépségápolás 
 Társas kapcsolatok otthon és a munkahelyen 
 Család 
 Generációk kapcsolata/ együttélése 
 Házasság/válás/együttélési formák 
 Lakás/lakóhely 
 Utazás/közlekedés 
 Közlekedési szabályok 
 Külföldi utazások célja/formái 
 Vásárlás/üzletek 
 Kommunikáció/kapcsolattartás 
 A nyelvtudás szerepe a kommunikációban 
 Szolgáltatások (pl. autóbérlés, utazási irodák, bankok) 
 Kultúra/szórakozás 
 Könyv kontra Internet 
 Mozi, színház kontra tv, videó 
 Idő/időjárás 
 Egészség/betegségek 
 Sport 
 Média 
 Hobbi 
 Tanulás/munka 
 Nyelvtudás/szakképzettség/ karrier 
 Munkavállalás itthon és külföldön 
 Nyelvoktatás/nyelvtudás/ elhelyezkedési esélyek 
 Környezetvédelem és környezetszennyezés 
 Szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás 
 Alternatív energiaforrások 

Olvasott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B2 szinten előforduló feladattípusok. 

Hallott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B2 szinten előforduló feladattípusok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon B2 szinten előforduló feladattípusok. 

2) Grammatikai követelmények 

Rendszerező áttekintés: B2 szinten elvárt nyelvtani ismeretek 

3) Civilizációs ismeretek 

 Az angolszász világ történelmi hagyományai/emlékei; kulturális értékei 
 országismereti témák angol nyelvű médiumokban (napi és hetilapok, 

televízió, rádió) – Egyesült Királyság, Egyesült Államok 
 jeles ünnepek angolszász világ legnagyobb/legismertebb országaiban 

(Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

 
 



 
KER C1 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  360 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

C1. 1/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni az emberi természetet és a 
környezetvédelmet érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett 
jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a 
gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Képes megérteni beszélgetőtársának érveit és megfelelő szerkezeteket használva 
reagál azokra. 
Képes kritikát megfogalmazni és konstruktív javaslatokat tenni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Emberi természet 
 Környezetvédelem 

Olvasott szöveg értése: 

hosszabb és akár elvontabb témájú szövegek lényegét megérti, össze tudja foglalni 

Hallott szöveg értése: 

Nem okoz nehézséget számára az elvontabb és összetettebb szövegek megértése 

Írásbeli kifejezőkészség: 

számos témában képes koherens, hosszabb szöveget alkotni 

2) Grammatikai követelmények 

 Hangsúlyos és hangsúlytalan mondatok 
3) Civilizációs ismeretek 

 Környezetvédelem, védett fajok és „zöld” mozgalmak az angolszász 
világban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 2/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni történetekről, elmúlt 
eseményekről, külső megjelenést és személyes benyomásokat érintő témákról, 
sztereotípiákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú 
beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét 
pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Képes meggyőzően érvelni véleménye mellett. 

Képes attitűdök és érzelmek pontos kifejezésére. 

Képes bizonyosság, meggyőződés, valószínűség és kétség pontos kifejezésére. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Történetek, elmúlt események 
 Külső megjelenés 
 Első benyomások találkozáskor 
 Kinézethez kapcsolódó sztereotípiák 

Olvasott szöveg értése: 

Képes az érdeklődésén, szakterületén kívül eső témákról szóló hosszabb szövegek 
értelmezésére, ideértve a burkolt mondanivaló értelmezésére is. 

Hallott szöveg értése: 

Képes az érdeklődésén, szakterületén kívül eső témákról szóló hosszabb szövegek 
értelmezésére, ideértve a burkolt mondanivaló értelmezésére is. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes vélemény alkotására és érvelésre, valamint esszé jellegű szövegalkotásra. 
Választékosan fejezi ki magát. 

2) Grammatikai követelmények 

 Narratív igeidők 
3) Civilizációs ismeretek 

 zenei élet az angolszász világ legnagyobb/legismertebb országaiban 
(Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 

 divat és stílus az angolszász világban 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



C1. 3/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni az érzékszerveket és 
érzékelést érintő témákról, környezetvédelmi kérdésekről, megérteni mások 
hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és 
spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a 
témákban. Képes érveit szisztematikusan felépíteni és megfogalmazni. 

Képes mások véleményére, érveire megfelelő nyelvi eszközökkel reagálni. 
Képes véleményét árnyalni, bizonytalanságát kifejezni. 
Képes érveit szisztematikusan felépíteni és megfogalmazni. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Érzékelés 
 Egyén szerepe a környezetvédelemben 
 Újrahasznosítás, hulladékgazdálkodás 

Olvasott szöveg értése: 

Megérti autentikus, hosszabb szöveg lényegét, a lényeghez tartozó részleteket, de ki 
tudja szűrni a kevésbé fontos információkat. 

Hallott szöveg értése: 

Megérti autentikus, hosszabb szöveg (monológ, párbeszéd, interjú, rádióadás stb.) 
lényegét, a lényeghez tartozó részleteket, de ki tudja szűrni a kevésbé fontos 
információkat. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Vélemény kifejtése esszében, magyarázat, leírás alkotása a regiszternek 
megfelelően. 

2) Grammatikai követelmények 

 Okhatározói mellékmondatok 
 Elöljárószók áttekintése 
 Vonatkozó névmások és vonatkozói mellékmondatok 
 Kihagyás és helyettesítés 

3) Civilizációs ismeretek 
 Országismereti tematikájú internetes oldalak használata 
 az angolszász világ országainak fontosabb történelmi eseményei 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 4/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni életmódot érintő témákról, 
megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, és tud min. óraszám  30 



max. óraszám  45  gördülékenyen és spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét pontosan 
kifejezni ezekben a témákban. Ismeri és jól alkalmazza a köznyelvi 
beszédfordulatokat, szókincse választékos, ismeri a formális és informális 
regisztereket. 
Képes a beszédhelyzetnek megfelelően érdektelenségét, közömbösségét, közönyét 
kifejezni. 
Képes vélemények árnyalására, bizonyossága kifejezésére. 
Képes feltételezések kifejezésére. 
Képes információk összegzésére, értékelésre. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Életmód 

 Étkezés és életmód szerepe az egészség szempontjából 

Olvasott szöveg értése: 

Képes a vélemények elkülönítésére, érvek azonosítására, rejtett tartalmak 
felismerésére. 

Hallott szöveg értése: 

Képes a vélemények elkülönítésére, érvek azonosítására, rejtett tartalmak 
felismerésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Világosan, logikusan fogalmaz számost témában, választékos szókinccsel és 
változatos nyelvi struktúrákkal. 

2) Grammatikai követelmények 

 Frazális igék 
 Idiomatikus kifejezések 
 Múltbeli leírásokkor, történésekkor használatos igeidők és módbeli 

segédigék áttekintése. 
3) Civilizációs ismeretek 

 Országismereti tematikájú tankönyvek és oktatási segédanyagok 
használata 

 Nobel-díjasok az angolszász világ országaiban 

C1. 5/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a kultúrát és a jövőbeli 
eseményeket érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett min. óraszám  30 



max. óraszám  45  jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a 
gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. 

Ismeri és jól alkalmazza a köznyelvi beszédfordulatokat. 
Szókincse választékos. 
Jól használja a rábeszélés, meggyőzés, tárgyalás, vitatkozás során alkalmazott 
nyelvi eszközöket. 
Képes értékítéletek alkotására, illetve reagál is mások értékítéletére. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Kultúra 
 Jövőbeli események 
 Anyagok és előállításuk 

 Kertelés és minősítés 

Olvasott szöveg értése: 

Egy szöveg gyors áttekintése alapján a fő témát és a szerző célját képes azonosítani, 
a lényegre vonatkozó részleteket megérteni. 

Hallott szöveg értése: 

Képes egy szöveg fő témáját és a szerző célját azonosítani, a lényegre vonatkozó 
részleteket megérteni. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Tud megadott szempontok alapján kritikát/ismertetőt írni. 

2) Grammatikai követelmények 

 Jövő időt kifejező igeidők és szerkezetek áttekintése 
 Következtetésekben használt igeformák 

3) Civilizációs ismeretek 
 politika az angolszász világ legfontosabb/legismertebb országaiban 

(Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország) 
napjainkban 

 bevándorlás és bevándorláspolitika 

C1. 6/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni a sportot és kultúrát, 
valamint ambíciót és karriert érintő témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, 
akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni 
és a gondolatait, véleményét pontosan kifejezni ezekben a témákban. A nyelvi 
kötőelemek széles választékát jól használja. 

Ismeri a formális és informális regisztereket. 
Idiomatikus kifejezéseket is képes jól használni. 
A nyelvi kötőelemek széles választékát jól használja. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Sport és kultúra 
 Szokatlan sporttevékenységek 

 Ambíció, karrier 

Olvasott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegek fő mondanivalójának 
megértése nem okoz nehézséget. 

Hallott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegek fő mondanivalójának 
megértése nem okoz nehézséget. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes koherens, érvelő szöveg létrehozására, választékosan fejezi ki magát. 

2) Grammatikai követelmények 

 Past perfect simple and continuous 
 Alanyi és tárgyas mellékmondatok 
 Összetett szavak 

3) Civilizációs ismeretek 
 híres sportolók és csapatok az angolszász világban 
 világhírű sportesemények 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 



C1. 7/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C1 
szintjének megfelelően világosan, részletesen beszélni utazást és közlekedést érintő 
témákról, megérteni mások hasonló tartalmú, akár rejtett jelentéstartalmú beszédét, 
és tud gördülékenyen és spontán beszélgetni és a gondolatait, véleményét pontosan 
kifejezni ezekben a témákban. 

Bizonyosságok, szükségszerűségek, kötelezettségek kifejezése nem okoz gondot 
számára. 

Jól tud érvelni számos témakörben. 

Képes prezentáció tartására hozzá közel álló témákban. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Utazás 

 Közlekedés 

Olvasott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegekben képes vélemények és 
információk pontos azonosítására. 

Hallott szöveg értése: 

Számos témakörben, hosszabb, autentikus szövegekben képes vélemények és 
információk pontos azonosítására. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Képes hosszabb, érvelő, koherens szöveg alkotására, megfelelő, választékos 
elemeket használva. 

2) Grammatikai követelmények 

 Kötőmód 
 Módhatározók 
 Határozói mellékmondatok áttekintése 
 Összetett melléknevek képzése 

3) Civilizációs ismeretek 
 az angolszász világ fontos történelmi szereplői  
 az angolszász világ politikáját alakító politikusok a célnyelvi tényezők és 

személyek 

min. óraszám  30 

max. óraszám  45 

C1. 8/8. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A modul fő célja felkészíteni a tanulókat egy komplex akkreditált, egynyelvű C1 
nyelvvizsgára mintafeladatokkal, próbavizsgával és a szinten előforduló szóbeli 
témák felelevenítése. min. óraszám  30 



max. óraszám  45  Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 Az egyén: ambíciók/karrierépítés 
 Társas kapcsolatok; együttélési formák 
 Nemzetiségek/kisebbségek 
 Család 
 Túlnépesedés/népességfogyás 
 Lakás/lakóhely 
 Lakáshelyzet 
 Utazás/közlekedés 
 A városi közlekedés problémái 
 Közlekedés és környezetvédelem 
 Vásárlás/üzletek 
 A fogyasztói társadalom 
 Vásárlás hitelre/ kártyával/interneten 
 Kommunikáció/kapcsolattartás 
 Szolgáltatások; A szolgáltatóipar szerepe, jelentősége 
 Elektronikus szolgáltatások/online rendelés 
 Kultúra/szórakozás 
  Idő/időjárás 
 Természeti katasztrófák és következményeik 
 Egészség/betegségek 
 Sport 
 Profizmus a sportban; sportesemények 
 Média 
 Közszolgálati és kereskedelmi tv/rádió 
 A tájékoztatás objektivitása, pártatlansága 
 Hobbi 
 Hagyományőrzés 
 Tanulás/munka 
 Az élethosszig tartó tanulás 
 Elhelyezkedési lehetőségek/mobilitás 
 Társadalmi kérdések: munkanélküliség, hajléktalanok, bűnözés és 

bűnmegelőzés, túlnépesedés, stb. 
 Globalizáció: Multinacionális cégek; uniformizálódás (öltözködés, 

étkezés, kultúra, fogyasztás stb.) 

Olvasott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon C1 szinten előforduló feladattípusok. 

Hallott szöveg értése: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon C1 szinten előforduló feladattípusok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Akkreditált egynyelvű nyelvvizsgákon C1 szinten előforduló feladattípusok. 

2) Grammatikai követelmények 

Rendszerező áttekintés: C1 szinten elvárt nyelvtani ismeretek 

3) Civilizációs ismeretek 

 Globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése 
 Angol kontra kevésbé elterjedt nyelvek 

 



 
KER C2 szint  minimális óraszám  180  maximális óraszám  270 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

Képzési követelmények 

C2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák 

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően alkalmazkodni az angol nyelv akcentusához, és nehézség nélkül megérti azt, 
amit közvetlenül, a médián keresztül vagy gyorsan mondanak neki. 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott és írott szövegek 
értelmezésére. Könnyedén részt vesz bármilyen társalgásban. Szóban gördülékenyen, 
írásban szabatosan fejezi ki magát. Ismeri a szinten előforduló témák és témakörökhöz 
kapcsolódó specifikus és irodalmi szókincset: 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 az egyén és a család, vér szerinti és nem vér szerinti kapcsolat   
 az lelki alkatra és állapotra vonatkozó idiomatikus és metaforikus 

kifejezések  
 gasztronómiai kifejezések, ínyencségek elnevezései 
 az életciklussal kapcsolatos specifikusabb hivatalos okmányok 

Olvasott szöveg értése: 

Nem okoz nehézséget számára különböző regiszterek felismerése, vélemények 
elkülönítése és részletek megértése. 

Hallott szöveg értése: 

Nem okoz nehézséget számára különböző regiszterek felismerése, vélemények 
elkülönítése és részletek megértése a standardtól eltérő nyelvhasználatnál sem. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

szövegkohéziós eszközök magabiztos használata 

2) Grammatikai követelmények 

 mellérendelő összetett mondatok áttekintése (kapcsolatos, ellentétes, 
választó, következtető, magyarázó mellérendelés) 

 az elöljárós szerkezetek rendszerező áttekintése 

3) Civilizációs ismeretek 

 az angolszász világ legfontosabb/legismertebb országainak (Egyesült 
Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Írország)  
gazdaságpolitikája  

 A hallgatói/munkavállalói mobilitással kapcsolatos ismeretek 

min. óraszám  45 

max. óraszám  67 

C2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  

A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően könnyedén elolvasni bármilyen elvont vagy összetett szöveget, például 
tankönyvet, szakcikket vagy irodalmi művet. 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott és írott szövegek 
értelmezésére. Könnyedén részt vesz bármilyen társalgásban. Szóban gördülékenyen, 
írásban szabatosan fejezi ki magát. 
Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 a lakásvásárlás és a lakásépítés fontosabb szakkifejezései;  tulajdoni lap, 
hitelszerződés; az építkezés alapanyagai, kültéri és beltéri munkák 

 a köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó specifikus szókincs és kifejezések; 
egyetemi oktatók beosztása, tudományos fokozatok; címek végzettségek 
nemzetközi megfeleltetése stb.  

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

 az értékelés és a vizsgáztatás típusai, jelentősége, az idekapcsolódó 
diákkifejezések 

Olvasott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb írott szövegek 
értelmezésére. 

Hallott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott szövegek 
értelmezésére. 

min. óraszám  45 

max. óraszám  68 



Írásbeli kifejezőkészség: 

szabatos kifejezésmód, szerkezetek változatossága, gazdag szókincs 

2) Grammatikai követelmények 

 az alárendelő összetett mondatok áttekintése: that kötőszós 
mellékmondat; wh-elemmel bevezetett mellékmondat; főnévi 
igeneves mellékmondat; gerundiumos mellékmondat 

 szóképzés, szócsaládok 

3) Civilizációs ismeretek 

 a kortárs irodalmi élet szereplői az angolszász világ 
legfontosabb/legismertebb országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült 
Államok, Kanada, Ausztrália, Írország)  

 bevándorlók és kisebbségek helyzete az az angolszász világ 
legfontosabb/legismertebb országaiban (Egyesült Királyság, Egyesült 
Államok, Kanada, Ausztrália, Írország)

C2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  
A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően részt venni bármilyen társalgásban vagy vitában, nagy biztonsággal 
alkalmazni a különböző gyakori nyelvi fordulatokat és kétértelmű kifejezéseket.  
Képes folyamatosan és világosan kifejteni hosszú leírást vagy érvelést; stílusa 
alkalmazkodik a helyzethez; előadása logikusan szerkesztett, segíti, hogy a hallgatóság a 
lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 a munkavállaló és a munkáltató viszonya, munkavállalói jogok és 
kötelességek, munkakörülmények 

 jövedelemviszonyok, szabadságolás, táppénz 
 az alkalmazás és az elbocsátás és azok körülményei, az idekapcsolódó 

hétköznapi kifejezések 
 az alkalmazás és az elbocsátás és azok körülményei, az idekapcsolódó 

hétköznapi kifejezések 

Olvasott szöveg értése: 

Ismer és megért számos idiomatikus kifejezést, értelmezni tudja az átvitt értelemben 
használt kifejezéseket is.  

Hallott szöveg értése: 

A standardtól eltérő nyelvhasználat megértése sem okoz gondot számára és gyorsabb 
beszédtempó mellett is képes a szöveg megértésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Számos műfajban tud szabatosan fogalmazni és választékosan írni. 

Tud olyan összetett leveleket, jelentéseket vagy cikkeket írni, amelyekben a világos 
szerkesztés eredményeként az olvasó kiragadhatja, és megjegyezheti a lényeges 
pontokat. 

2) Grammatikai követelmények 

 könnyen összekeverhető és gyakran rosszul használt szavak és 
kifejezések (affect – effect; alternately – alternatively; complement – 
compliment; convince – persuade; historic – historical, etc.) 

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

3) Civilizációs ismeretek 

 művészvilág az angolszász világban 
 főbb politikai szereplők az angolszász világban 

min. óraszám  45 

max. óraszám  67 

C2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1) Kommunikációs célok; lexikai követelmények és tematikák  
A tananyagegység sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a KER C2 szintjének 
megfelelően gördülékenyen, szabatosan, a finom árnyalatok kifejezésére is ügyelve 
beszélni bármely témában, és az esetleges társalgási nehézségek áthidalását szinte 
észrevétlenül megoldani. 

Témakörök/Szóbeli kommunikáció: 

 a sajtótermékek típusai és a publicisztika műfajai, a sajtótermékek 
kiadásával kapcsolatos fontosabb szakszavak 

 a televíziózás és a rádiózás fontosabb szakszavai; időszakok, célközönség, 
sávok stb. 

 specifikusabb postai és pénzügyi szolgáltatások; futárszolgálat, 

min. óraszám  45 

max. óraszám  68 



postafordulta, utánvéttel fizetés; jelzálog stb. 
 a vásárlás típusai, szereplői, tevékenységek; nagybani piac, kiskereskedő, 

közvetítő, használtáru-üzlet; alkudozás stb. 
 betegségek, egészség és megelőzés; gyermekbetegségek, vírusfertőzés, 

járvány, védőoltások, ellenanyag stb. 

Olvasott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb írott szövegek 
értelmezésére.  

Hallott szöveg értése: 

Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb hallott szövegek 
értelmezésére. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

Megfelelően tud gördülékeny, világos, a körülményekhez stilárisan illeszkedő szöveget 
alkotni. Össze tud foglalni szakmai vagy irodalmi műveket, illetve tud róluk kritikai 
elemzést írni. 

2) Grammatikai követelmények 

 főnévi és melléknévi igeneves, gerundiumos határozói 
mellékmondatok áttekintése 

 állítmány nélküli határozói mellékmondatok áttekintése 

 alany és állítmány nélküli határozói mellékmondatok áttekintése  

3) Civilizációs ismeretek 

 az angol nyelv és angolszász kultúra szerepe a világban: gazdaság, politika, 
diplomácia, társadalmi és kulturális modellek 

 

Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 

Az egyes nyelvi képzettségi szintek zárásakor megszerezhető TANÚSÍTVÁNY kiadásának a feltétele 

a képzés adott moduljaihoz tartozó óraszámok legalább 80%‐án történő részvétel, valamint 

modulzáró vizsga (záróvizsga) sikeres – minimum 60%‐os –teljesítése. Ennek alapján a záró vizsga 

„megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet. 

Ha a résztvevő  a képzés összóraszámának legalább 80%‐án részt vett, de a záró vizsgán „nem 

megfelelt” minősítést kap, a nyelvi képzésen való részvételről IGAZOLÁST kaphat. 

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 


