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Eszperantó C2 1 1 055 

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Nyíregyh{zi Főiskola 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése Eszperantó  

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajt{ja Által{nos nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktór{s képzés  

A képzés form{ja Csoportos képzés  

Minim{lis órasz{m  

 

960 óra 

 

Maxim{lis órasz{m 

 
1440 óra 
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Bementi kompetenciák 

A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az A1. 1 modulhoz 

nem kapcsolódik bemeneti követelmény. Az első modul kivételével a szint 

adott modulját megelőző modul kimeneti követelményének min. 60%-os 

ismerete szükséges, melyet a képző által használt bemeneti szintmérő 

feladatsor mér le, vagy a modulonként meghatározott bemeneti 

kompetencia meglétét 12 hónapnál nem régebbi, eredeti tanúsítvány 

bemutatásával igazolja a képzésben részt vevő.  

 

Bekapcsolódás rendje továbbiakban modulonként meghatározva: 

 

Tananyagegység 
Előzetesen elv{rt 

ismeretek 

A1/1 nincs elv{r{s 

A1/2 A1/1 

A1/3 A1/2 

A2/1 A1/3 

A2/2 A2/1 

A2/3 A2/2 

B1/1 A2/3 

B1/2 B1/1 

B1/3 B1/2 

B1/4 B1/3 

B2/1 B1/4 

B2/2 B2/1 

B2/3 B2/2 

B2/4 B2/3 

B2/5 B2/4 

B2/6 B2/5 

B2/7 B2/6 

B2/8 B2/7 

C1/1 B2/8 

C1/2 C1/1 

C1/3 C1/2 

C1/4 C1/3 

C2/1 C1/4 

C2/2 C2/1 

C2/3 C2/2 
 

 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A képzésben részt vevő számára abban az esetben állítható ki 

tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 

80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott modul végén 

megtartott záróvizsgát. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A 

záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő 

legalább 60 százalékot ér el a vizsga szóbeli és írásbeli részén 

külön‐külön. A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt 

meg. 
 

Igazolás kiadásának feltétele 

A képzésben részt vevő kérésére a képző intézmény igazolást állíthat 

ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben részt 

vevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 

százalékán. 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 

KER A1  KER A1 / 1-3  

KER A2  KER A2 / 1-3  

KER B1  KER B1 / 1-4 

KER B2  KER B2 / 1-8 

KER C1  KER C1 / 1-4 

KER C2  KER C2 / 1-3 

 

 

 

Képzési követelmények leír{sa 

 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minim{lis órasz{m 90 maxim{lis órasz{m 135 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Megérti a személyére, a csal{dj{ra, a 

közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran haszn{lt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozz{. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, péld{ul 

hirdetésekben, plak{tokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy 

szavak segítségével. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a m{sik 

személy kész mondanivalój{t kissé lassabban vagy m{s kifejezésekkel 

megismételni, illetve segíti a mondanivaló megform{l{s{t. Fel tud tenni és 

meg tud v{laszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolg{lnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be 

tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

Ír{s: Tud képeslapra rövid és egyszerű (péld{ul nyaral{si) üdvözletet írni. 

Ki tud tölteni egyszerű nyomtatv{nyon a személyi adataira vonatkozó 

részeket, péld{ul a sz{llodai bejelentőlapon a nevét, az {llampolg{rs{g{t és 

a címét. 
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A1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 

 a nyelv alapvető saj{toss{gainak megismerése.  

 kérdőnévm{sok: KIU? KIO? KIA? haszn{lata 

 Személyes névm{sok   

 Helyesír{s 

 kiejtési szab{lyok  

 ESTI-létige 

 Szórend, szóösszetétel 

 

2.  Témakörök 

 személyes adatok 

 bemutatkoz{s, köszönés, udvariass{gi form{k 

 közvetlen csal{dtagok 

 lakhely, körülöttünk lévő t{rgyak 

 leggyakoribb, mindennapi tevékenységek 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 ismeri az adott nyelvre jellemző elemi udvariass{gi 

formul{kat: üdvözlés, bemutatkoz{s, bocs{natkérés és 

annak elfogad{sa 

 képes a bemutatkoz{sra, személyes adatainak megad{s{ra 

 képes egyszerű, rövid ír{sos üzenet, email 

megfogalmaz{s{ra 

 

Modulszerkezet: KER A1 / 1-3. 
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A1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 igeidők haszn{lata 

 t{rgyeset  

 a havi ige   

 kérdő névm{sok haszn{lata  

 birtokos névm{sok haszn{lata 

 utóképzők és haszn{latuk 

 

2.  Témakörök 

 munkahely  

 jellegzetes tevékenységek 

 iskola 

 jellemző tevékenységek 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 személyes adatokat meg tud adni szóban és ír{sban 

 képes haszn{lni a mindennapi kifejezéseket a munkahely 

és az iskola tém{kkal kapcsolatban 

 képes egyszerű, rövid ír{sos üzenet, email 

megfogalmaz{s{ra 

 

A1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 elölj{rók rendszere és haszn{lata  

 en, kun,al, antaux, sur je, por malantaux haszn{lata 

 sz{mok 1-1000  

 

2.  Témakörök 

 t{gabb lakóhely  

 környezetünk t{rgyai 

 kert 

 {llatok 

 növények 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 ismeri és képes haszn{lni egyszerű mondatokban az 

elsaj{tított lexik{t a h{z és közvetlen környezete tém{ban 

 képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra v{laszolni 

 képes megérteni és haszn{lni az alapvető nyelvi 

fordulatokat, melyeknek céljuk a konkrét, mindennapi 

szükségletek kifejezése 
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KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szint kimeneti 

követelményei 
 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, 

gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, 

szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és 

üzenetek lényegét. 

 

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

Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben 

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

magánleveleket. 

 

Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen 

módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon 

rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget 

ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni 

a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi 

vagy előző szakmai tevékenységeiről. 

 

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

köszönőlevelet írni. 

 

 

Modulszerkezet: KER A2 / 1-3 

 

 

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 
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Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 birtokviszony kifejezése de elölj{róval  

 melléknévfokoz{s 

 az idő kifejezése 

 visszaható névm{s 

 {ltal{nos alany haszn{lata 

 ĉu kérdőszó haszn{lata 

 létige helyes haszn{lata 

 képzők 

 viszonyszavak 

 előképzők 

 

2.  Témakörök 

 t{gabb rokons{g 

 születésnapok 

 v{s{rl{s élelmiszerboltban, alapvető élelmiszerek 

 munkahely jellemzése, foglakoz{sok 

 napirend 

 közlekedés a lakóhelytől a munkahelyig 

 szabadidős tevékenységek (olvas{s, TV) 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 tud kommunik{lni önmag{ról, közvetlen környezetéről 

egyszerű és begyakorolt szitu{ciók sor{n, amikor csak 

egyszerű inform{ciócseréről van szó 

 képes útbaigazít{st kérni és adni 

 képes a szabadidős tevékenységekkel, v{s{rl{ssal 

kapcsolatban tan{csot kérni, javaslatot megfogalmazni, 

szóban és ír{sban inform{ciót cserélni  

 

A2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 
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Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 képzők haszn{lata 

 utóképzők haszn{lata 

 igeidők 

 idő és helymeghat{roz{s eszközei 

 a t{rgyeset szerepe 

 {ltal{nosító névm{s haszn{lata 

 a preferas, renkonti, partopreni igék haszn{lata 

 

2.  Témakörök 

 t{gabb környezetünk, lakóhelyünk 

 közlekedési eszközök és form{k 

 étkezés otthon 

 alapvető ételek 

 közérzetünk, betegség-egészség  

 orvosn{l 

 az egészséges életmód tevékenységei: sportol{s, kir{ndul{s  

 étkezés étteremben, ételrendelés, kedvenc ételek 

 lakberendezés 

 orsz{gunk 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 képes a mindennapi életből vett konkrét helyzetekben 

rövid inform{ciócserére egyszerű vagy begyakorolt 

összetett mondatok segítségével  

 tud inform{ciót adni egészségi {llapot{ról orvosn{l, 

patik{ban  

 képes szabadidős programot megbeszélni, ír{sban 

egyeztetni 

 képes az étkezéssel, éttermi rendeléssel kapcsolatos 

élethelyzetben egyszerű vagy begyakorolt összetett 

mondatokkal inform{ciót cserélni  

 képes orsz{gunkat rövid, egyszerű mondatokban 

bemutatni 
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A2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 igeidők rendszerezése, 

 szóképzés (elő- és utóképzők) rendszerezése  

 névm{sok rendszerezése 

 kérdő mondat 

 

2.  Témakörök 

 személyünk: bemutatkoz{s, foglakoz{s, életkor, lakhely, 

{llampolg{rs{g 

 otthon, lak{s, t{gabb környezetünk, lakóhelyünk 

 közlekedés, utaz{s: v{rosban, v{roson kívül 

 étkezés otthon és étteremben 

 v{s{rl{s: ruhanemű, élelmiszer, boltban, piacon 

 közérzetünk, betegség-egészség  

 szolg{ltat{s: posta, bank 

 szabadidő eltöltésének form{i: múzeum, ki{llít{s, szính{z, 

mozi 

 foglakoz{s, tanul{s  

 Magyarorsz{g minim{lis földrajzi és kultur{lis ismerete 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 ismert tém{ban képes ön{lló beszédprodukcióra 

 ismert tém{ban képes egyszerű p{rbeszédet folytatni, 

sz{ndék{t megértetni, és inform{ciót kérni  

 képes egyszerű üdvözlőlapot, e-mailt megírni, 

nyomtatv{nyokat kitölteni  

 képes Magyarorsz{got bemutatni 
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KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 

A szint kimeneti 

követelményei 
 

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

ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő stb. Ki tudja 

szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális 

eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és 

ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

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

közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az 

események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 

 

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

során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének 

megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, 

utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, 

eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, 

indokolni véleményét és terveit. 

 

Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket 

ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól 

magánleveleket tud írni. 

 

 

Modulszerkezet: KER B1 / 1-4 

 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 
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Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 kettős kötőszavak haszn{lata 

 viszonyszavak  

előképzők 

 utóképzők 

 

2.  Témakörök 

 bővebb bemutatkoz{s személyes inform{ciókkal 

 t{gabb csal{d, t{voli rokons{g 

 csal{di ünnepek 

 kapcsolatok a munkahelyen 

 munk{n kívüli tevékenységek, hobbik 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 a gyakran haszn{lt kifejezéseket a megértésen kívül 

haszn{lja is 

 képes t{gabb környezetében lévő embereket bemutatni, 

velük kapcsolatos érzéseiről beszélni. 

 ismert tém{ban képes egyre bővebb, bonyolultabb 

szerkezetű mondatokban p{rbeszédet folytatni, sz{ndék{t 

megértetni, és inform{ciót kérni  

 képes bar{ti üzenetet, üdvözletet, köszöntést 

megfogalmazni (levél, e-mail) 
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 egyszerű mondatok {talakít{sa összetetté 

 viszonyszavak és képzők összegző ismétlése  

 igésített melléknevek haszn{lata 

 főnévi igeneves szerkezetek 

 elő- és utóképzők 

 

2.  Témakörök 

 tömegközlekedés, tömegközlekedési eszközök 

 egyéni közlekedés, autótart{s 

 utaz{s: egyéni és szervezett utaz{s 

 utaz{s külföldre 

 sz{ll{slehetőségek: sz{lloda, Pasporta Servo, kemping  

 Magyarorsz{g turisztikai egységei, nevezetességei 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 véleményform{l{s, magyar{zat kifejtése az ismert 

tém{kban ak{r néh{ny bonyolultabb nyelvi struktúra 

segítségével  

 az utaz{ssal kapcsolatos nyomtatv{nyok kitöltése 

 képes inform{lódni, sz{ll{st, utaz{st lefoglalni, 

preferenci{it kifejezni a tém{val kapcsolatban 

 megértetni mag{t, és inform{ciót kérni szóban és ír{sban az 

utaz{s témakörével kapcsolatban 

 képes bemutatni haz{nk turisztikai nevezetességeit  
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B1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 melléknévi igenevek 

 elő- és utóképzők ismétlése, gyakorl{sa 

 elölj{rók ismétlése, helyes haszn{latuk 

 

2.  Témakörök 

 szabadidős tevékenységek, olvas{s, filmek 

 szórakoz{s: koncert, mozi, szính{z 

 hobbik 

 sportol{s, sport{gak 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 véleményform{l{s, magyar{zat kifejtése az ismert 

tém{kban egyre bonyolultabb nyelvi struktúra és 

gazdagodó szókincs segítségével  

 beszélgetés kezdeményezése az ismert tém{k kapcs{n 

 képes bemutatni haz{nk legkedveltebb sport{gait 
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B1.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 az eszperantó mondat szerkesztési saj{toss{gai 

 mondattani ismeretek 

 igeidő-haszn{lat 

 szóképzés szab{lyai és form{i 

 névm{sok rendszere és haszn{latuk 

 igenévszók rendszere és haszn{latuk  

 

 

2.  Témakörök 

 én és csal{dom 

 otthon és a szűkebb környezet 

 munka és napi tevékenységek 

 a tanul{s 

 kommunik{ció (telefon, sz{mítógép és internethaszn{lat) 

 kapcsolatok, bar{tok 

 szabadidős tevékenységek, kultúra 

 életmód, egészség, sport 

 v{s{rl{s és szolg{ltat{s 

 étkezés 

 közlekedés 

 utaz{s 

 t{gabb, természetes környezetünk 

 Magyarorsz{g (turisztikai, kultur{lis aspektusból)  

 a vizsg{zó orsz{g{nak bemutat{sa (földrajza, 

berendezkedése, hagyom{nyai) 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 képes kommunik{ciót kezdeményezni és fenntartani, 

érdekeit érvényesíteni egyszerű vagy kevéssé bonyolult 

nyelvi eszközökkel, az ismert szókinccsel a fenti témakörök 

b{rmelyikében 

 képes t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, véleményét 

kifejezni szóban és ír{sban a fenti tém{kból 

 képes haz{nkat/haz{j{t bemutatni a különböző, fenti 

szempontok szerint 
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KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 315 

A szint kimeneti 

követelményei 
 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, 

illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára 

elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló 

műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, ha a szereplők köznyelven 

beszélnek. 

 

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

amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét 

fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. 

 

Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen 

kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó 

társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát 

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

valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző lehetőségek előnyeit és 

hátrányait. 

 

Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó 

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

érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, 

hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 

 

 

Modulszerkezet: KER B2 / 1-8 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 
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Tartalmi 

követelmények 

 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 melléknévi igenév 

 szenvedő szerkezet 

 -at, -it, -ot haszn{lata 

 az elő- és utóképzők haszn{lata 

 az elölj{rók haszn{lata  

 

2.  Témakörök 

 csal{d és t{rsadalom 

 rokoni kapcsolatok és viszonyok 

 gener{ciós együttélés, konfliktusok 

 külső-belső tulajdons{gok, jellemrajzok 

 otthonteremtés, ide{lis lakóhely 

 h{ztart{si munk{k, gépek, eszközök 

 kertünk és tevékenységek 

 kapcsolattart{s bar{tokkal, ismerősökkel 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 összefüggő történet elmesélése, egyetértés, ellenvetés kifejezése, 

érvelés, tan{csad{s  

 képes kommunik{ciót kezdeményezni és fenntartani, 

érdekeit érvényesíteni bonyolult nyelvi eszközökkel, az 

ismert szókinccsel a fenti témakörök b{rmelyikében 

 képes t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, véleményét 

kifejezni szóban és ír{sban a fenti tém{kból 

 a modern ember és csal{d, valamint a t{rsadalom kapcsolat{ról 

képes szóban és ír{sban véleményt cserélni. 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 összetett igeidő cselekvő szerkezetben 

 estas+ -ant, -int, -ont 

 -tre, -tro haszn{lata  

 

2.  Témakörök 

 étkezési szok{sok, kedvenc ételek 

 otthoni szok{sok 

 konyhai eszközök és azok haszn{lata 

 étkezés étteremben  

 étteremtípusok, gyorséttermek  

 a modern ember étkezési szok{sai 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 az étkezés, az étterem tém{j{hoz kapcsolódó kommunik{ciós 

helyzetek: ételrendelés, véleményform{l{s (elfogad{s-

elutasít{s), asztalfoglal{s stb. 

 összetett struktúr{val képes t{jékoztat{st adni, besz{molni, 

leírni, véleményét kifejezni, ízlését kifejteni, érvelni szóban 

és ír{sban a fenti tém{kból  

 a mai ember étkezési szok{sait képes bemutatni, kritik{t 

megfogalmazni 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 melléknévi igenevek haszn{lata 

 szenvedő szerkezet 

 összetett igeidő cselekvő szerkezetben 

 estas/-is/-os + -at, -it, -ot haszn{lata 

 

2.  Témakörök 

 v{s{rl{s és szolg{ltat{s (bank, posta, benzinkút, rendőrség, 

fodr{sz) 

 aj{ndékoz{s, v{s{rl{si szok{sok ünnepek alkalm{val 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 a v{s{rl{shoz és a szolg{ltat{sokhoz kapcsolódó 

kommunik{ciós helyzetekben inform{ciót kér, megért, tud 

véleményt form{lni, reklam{lni 

 összetett struktúr{val képes t{jékoztat{st adni, besz{molni, 

leírni, véleményét kifejezni, érvelni szóban és ír{sban a 

fenti tém{kból 

 hatékonyan tudja véleményét kifejteni –ír{sban és szóban- a 

modern ember v{s{rl{si-szolg{ltat{si szok{sairól  
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 hat{rozói igenév cselekvő szerkezetekben: -ante, -inte 

 viszonyszavak 

 kettős elölj{rók 

 

2.  Témakörök 

 nemzeti-nemzetközi ünnepek, ezekhez fűződő 

hagyom{nyok 

 testi és lelki egészség 

 egészséges életmód 

 betegségek és megelőzésük 

 gyógyít{s, orvosl{s, természetgyógy{szat 

 drogok, alkohol és doh{nyz{s  

 a szenvedélybetegségek ellenszere: a sport 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 összetett struktúr{val képes adekv{t módon besz{molni 

panaszairól, illetve képes t{rsalogni az életmóddal, a 

betegséggel, a gyógyít{ssal kapcsolatos elvont tartalmakról 

 a szenvedélybetegségekről konkrét és elvont tartalmak kapcs{n 

egyar{nt tud véleményt form{lni, tan{csot adni, kritik{t 

megfogalmazni 

 tud t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, véleményét 

kifejezni, érvelni szóban és ír{sban a fenti tém{król  

 képes esszét írni, levélben besz{molni a korunk t{rsadalmi 

problém{iról 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 hat{rozói igenév szenvedő szerkezetekben: -ate, -ite,-ote 

 melléknevek és vonzatok 

 

2.  Témakörök 

 t{gabb környezetünk 

 éghajlat, időj{r{s 

 környezeti veszélyek 

 környezetvédelem, 

 energiagazd{lkod{s 

 évszakok szerinti események 

 öltözködés 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 konkrét és elvont tartalmak esetén egyar{nt – képes összetett 

struktúr{val, v{lasztékos szókinccsel t{rsalogni, vitatkozni 

 hatékonyan fejti ki véleményét, magyar{z, érvel, tan{csot ad  

 tud t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, történetet 

elmesélni szóban és ír{sban a fenti tém{kkal kapcsolatban  

 képes esszé és levél form{ban besz{molni a korunk 

környezeti problém{ival kapcsolatos konkrét 

benyom{sairól, véleményéről 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 összetett igemódok  

 feltételes mód: estus + -anta, -inta,  

 felszólító mód: estu+melléknévi igenév 

2.  Témakörök 

 tömegt{jékoztat{s 

 rekl{mok, hirdetések, fogyasztói t{rsadalom 

 sz{mítógép, internethaszn{lat, közösségi oldalak 

 nyomtatott média, elektronikus média; szerepük a modern 

ember életében 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 konkrét és elvont tartalmak esetén egyar{nt – képes összetett 

struktúr{val, v{lasztékos szókinccsel t{rsalogni, vitatkozni 

szinte b{rmilyen mindennapi életünket érintő tém{ban 

 hatékonyan fejti ki véleményét, magyar{z, érvel 

 tud t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, véleményét 

kifejezni, érvelni szóban és ír{sban a fenti tém{król  

 képes esszé és levél és levél form{ban besz{molni a média 

vil{g{val kapcsolatos tapasztalatairól, benyom{sairól, 

véleményéről 
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B2.7. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 összetett elölj{rók 

 komence de, sekve de, fare de, escepte de  

 igék és vonzataik  

 estas + alanyeset 

 havas+ <-n t{rgyeset haszn{lata 

 

2.  Témakörök 

 Magyarorsz{g t{jai, legfontosabb természeti nevezetességei 

 fekvése, földrajzi adotts{gai 

 hungarikumok 

 lakóhely legfontosabb nevezetességei 

 kultur{lis értékeink (zene, irodalom, képzőművészet, 

építészet) az eszperantó nyelv jellemzői, legfontosabb 

haszn{lati területei 

 nemzetközi elismertsége 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 konkrét és elvont tartalmak esetén egyar{nt – képes összetett 

struktúr{val, v{lasztékos szókinccsel t{rsalogni, vitatkozni 

szinte b{rmilyen mindennapi életünket érintő tém{ban 

 hatékonyan fejti ki véleményét, magyar{z, érvel 

 tud t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, véleményét 

kifejezni, érvelni szóban és ír{sban a fenti tém{król  

 képes levél form{ban besz{molni a magyar természeti és 

kultur{lis értékekről, valamint esszé form{ban kifejezni 

gondolatait az eszperantó nyelv saj{toss{gairól, 

haszn{lhatós{g{ról. 
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B2.8. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 szövegszerkesztési saj{toss{gok 

 mondattani, mondatszerkesztési ismeretek összegzés 

 szófajokhoz, szószerkezetekhez kapcsolódó szab{lyok 

összegzése 

 

2.  Témakörök  

 én és csal{dom 

 otthon és a szűkebb környezet 

 munka és napi tevékenységek 

 a tanul{s 

 kommunik{ció (telefon, sz{mítógép és internethaszn{lat) 

 kapcsolatok, bar{tok 

 szabadidős tevékenységek, kultúra 

 életmód, egészségmegőrzés, sport 

 v{s{rl{s és szolg{ltat{s 

 étkezés 

 közlekedés 

 utaz{s 

 t{gabb, természetes környezetünk 

 Magyarorsz{g földrajza, berendezkedése, hagyom{nyai 

turisztikai, kultur{lis jellemzői 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 megfelelően széles szókincsének és nyelvtani, 

szövegszerkesztési ismereteinek köszönhetően - konkrét és 

elvont tartalmak esetén egyar{nt - képes összetett 

struktúr{val, v{lasztékos szókinccsel t{rsalogni, vitatkozni 

szinte b{rmilyen mindennapi életünket érintő tém{ban 

 hatékonyan fejti ki véleményét, magyar{z, érvel 

 tud t{jékoztat{st adni, besz{molni, leírni, véleményét 

kifejezni, érvelni szóban és ír{sban a fenti tém{król  

 kellő nyelvi {rnyalts{ggal és civiliz{ciós ismerettel képes 

bemutatni haz{nkat 
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KER C1 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szint kimeneti 

követelményei 
 

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

jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a 

tévéműsorokat és a filmeket. 

 

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

szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a 

hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. 

 

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

a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a 

különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét 

pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 

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

részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 

 

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

meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a 

fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 

 

 

Modulszerkezet: KER C1 / 1-4 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 Az igeidő és az ige módbeli saj{toss{gai a mondatban. A B2 

szinten elsaj{tított ismeretek elmélyítése, finomít{sa. 

 Az aktív és a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak stilisztikai 

szerepe. 

 

2.  Témakörök és szókincs 

 közösségi h{lók, netközösségek 

 új médiumok, digit{lis korszak 

 gener{ciók együttélése 

 népszok{sok, kultur{lis örökség 

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 gondolatok vil{gos megfogalmaz{sa, gyors verb{lis reakció 

 szóbeli besz{moló, interjúkészítés 

 saj{t {ll{spont részletes kifejtése 

 érvelés és sz{monkérés, egy {ll{spont vil{gos bemutat{sa  

 érzelmek megfogalmaz{sa 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 Névszók és igenevek az eszperantó mondatban.  

 Vonzatok rendszerzése; a B2 szintig elsaj{tított ismeretek 

elmélyítése, finomít{sa. 

 Viszonyszók rendszerezése; a B2 szintig elsaj{tított ismeretek 

elmélyítése, finomít{sa.  

 Nyelvi újít{sok nyelvtani vonatkoz{sai. 

 
 

2. Témakörök és szókincs 

 nyelvi tabuk, udvariass{gi norm{k 

 tal{lm{nyok, gépek, mobiltelefon 

 modern életvitel  

 t{rsadalmi problém{k 

 esélyegyenlőség 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 komplex téma struktur{lt előad{sa 

 besz{molók készítése komplex tém{ról 

 gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 

 a modern t{rsadalom jellemzői, problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A szóképzés. A B2 szintig elsaj{tított ismereteinek elmélyítése, 

finomít{sa.  

 Az elő-és utóképzők az eszperantó szóalkot{sban. 

  

2. Témakörök és szókincs 

 pénzügyek, bankok, fizetési eszközök, banki szolg{ltat{sok 

 a globaliz{ció és hat{sai a mindennapjainkra 

 környezeti problém{k, környezettudatoss{g 

 értékv{lt{s, értékv{laszt{s, etikai kérdések 

 a m{ss{g megítélése, tolerancia 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 komplex szövegek ír{sa és megértése 

 pozitív, negatív és kritikus {ll{spont megfogalmaz{s{nak 

nyelvi eszközei ír{sban és szóban 

 személyes és üzleti levelek korrekt megfogalmaz{sa minden 

tém{ban 

 

 

C1.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 szövegkohéziós nyelvi eszközök vizsg{lata (névm{sok, 

utalószók) 

 a szövegek makroszerkezete  

 

2. Témakörök és szókincs 

 az európai művészettörténet főbb korszakai, jellemzői 

 zene- és t{ncművészet 

 filmművészet 

 v{rosrendezés, építészet, építészeti emlékek 

 kultur{lis emlékezethelyek 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 prezent{ció készítése {ltal{nos tém{ban 

 a vil{görökség: festészet, film-, t{nc-, zeneművészet, építészet 

 kiemelkedő személyiségei és műveik 
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KER C2 szint minimális óraszám 180 maximális óraszám 270 

A szint kimeneti 

követelményei 
 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben 

hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje 

megszokni az akcentust. 

 

Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú 

elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 

 

Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; 

nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi 

fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is 

ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az 

szinte fel sem tűnik. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez 

igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a 

hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. 

 

Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget 

írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek 

jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 

megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai 

elemzést írni. 

 

 

Modulszerkezet: KER C2 / 1-3 

 

 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 
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Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A konkrét és az elvont tartalmak megjelenítésének nyelvi 

eszközei.  

 Szövegtípusok elemzése 

 
 

2. Témakörök és szókincs 

 valamennyi t{rsalg{si téma szókincsének, kifejezésének 

ismerete, haszn{lata, {rnyalt nyelvi megfogalmaz{s ak{r elvont 

tém{kban is. 

 Európa történelmének jelentősebb momentumai, 

személyiségei 

 napjaink t{rsadalmi problém{i 

 a magyar közigazgat{si rendszer felépítése, a politikai 

berendezkedés jellemzői 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 frazeológiai egységek az eszperantó nyelvben  

 rejtett, vagy {tvitt értelmű szövegek értelmezése 

 nem verb{lis kommunik{ció eszközei és haszn{latuk  

 

C2.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A nyomatékosít{s és a kiemelés nyelvi eszközeinek szerepe az 

eszperantó mondatban.  

 A sűrítés és tömörítés eszközei a mondatban. 

 

2.  Témakörök és szókincs 

 valamennyi t{rsalg{si téma szókincsének, kifejezésének 

ismerete, 

 haszn{lata, {rnyalt nyelvi megfogalmaz{s ak{r elvont 

tém{kban 

is. 

 az Európai Unió és a nagyvil{g  

 híres eszperantist{k a vil{gban 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 redundancia a mondat megform{lts{g{ban 

 a nyomatékosít{s és a kiemelés eszközeinek haszn{lata 

 a sűrítés, tömörítés eszközeinek haszn{lata 

 beszélői sz{ndék nyelvi megnyilv{nul{sai a mondatokban 

 

 

C2.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 
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Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A szóbeli és ír{sbeli megfogalmaz{s különbsége: nyelvtani és 

stilisztikai elemek rendszerezése. 

 
2. Témakörök és szókincs 

 valamennyi t{rsalg{si téma szókincsének, kifejezésének 

ismerete, 

 haszn{lata, {rnyalt nyelvi megfogalmaz{s ak{r elvont 

tém{kban is. 

 Európa és haz{nk régiói közötti fejlettségi különbségek, 

t{rsadalmi ellentétek 

 az egyh{z és a civil szervezetek szerepe, önkéntesség 

 a magyar gazdas{g jellemzői, az idegenforgalom szerepe 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 média és az eszperantó nyelv kapcsolata 

 az írott és szóbeli szövegform{l{s különbségei 

 a nyelvi humor kifejezésmódjai 

  


