
 

Angol  

C2 1 1 041 nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Métisz Nyelvi Központ Kft. 

A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai 

Nyelv megnevezése angol 

A nyelvi képzés formája 
csoportos  

Megszerezhető nyelvi képzés szintje1 KER C2 

Megszerezhető nyelvi képzés fajtája2 általános 

 

Megszerezhető nyelvi képzés típusa3 kontaktórás 

 

Bemeneti kompetenciák4 A képzési program egymásra épülő tananyagegységekből áll, ezért a képzés 
nem kezdő tananyagegységeibe történő bekapcsolódáshoz az előző 
tananyagegységek ismerete szükséges.  
Az A1.1. modulhoz  nem  kapcsolódik  bemeneti  követelmény. 
Amennyiben a képzésben  részt vevő az A1.1. modultól eltérő 
modulba  szeretne  bekapcsolódni, teljesítenie kell a képző intézmény 
által használt bemeneti szintfelmérőt.  
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő 
tanúsítvánnyal vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált (komplex 
B1, B2, C1)nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett 
képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti tananyagegységek 
alól felmenthető.  
 

Minimális óraszám5 960  

Maximális óraszám6 1440  

 



A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként  
 

KER A1  3 

KER A2  3 

KER B1  3  

KER B2  6  

KER C1  6  

KER C2  5  

 

  



Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90  maximális óraszám 135  

Modulok Képzési követelmények 

 Általános követelmények A1 szinten: 

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető 
fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.  
 
Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni 
olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és 
tulajdontárgyakra vonatkozóan.  
 
Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan 
beszél és segítőkész.  

 

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

személyes névmások 

'to be' ige ragozása  

egyes és többesszámú főnevek  

a-an-the névelők  

birtokos névmások (my, your etc...)  

birtokos 's' 

'have' ige ragozása 

Témakörök:  

számok, országok, nemzetek, emberek, családok, színek, 

Kompetenciák:  

bemutatkozás/bemutatkozás megértése, hogylét felőli érdeklődés megértése, 

köszönés/elköszönés megértése, a kiejtés elsajátítása, személyes információk adása, tanári 

utasítás megértése, birtoklás kifejezése, üdvözlési formák angol nyelvű országokban, 

magyartól eltérő beszédhangok megértése 

min. óraszám 30 

max. óraszám 45 

  

2. modul Nyelvtani ismeretek:  

egyszerű jelenidő (Simple Present)  min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  igeragozás egyszerű/gyakori igékkel  

gyakoriságot kifejező határozószók  

szórend a mondatban  

kérdőszavak  

a tagadás kifejezése 

can/can't módbeli segédige 

Témakörök:  

étkezés (ételek, italok), munka (foglalkozások, munkahelyek), napi rutin, idő (napszakok, 

óra) 

Kompetenciák:  

információkérés/adás megértése, foglalkozások iránti érdeklődés, napi rutin bemutatása, idő 

kifejezése, lehetőség és engedélyezés kifejezése, köszöntés, jókívánság megértése, 

cselekvés/történés/létezés kifejezése,  

időbeli viszonyok kifejezése, egyszerű kijelentő, kérdő és tagadó mondat alkotása, angol 

nyelvű országok/nemzetek specialitásai, étkezési szokások a célnyelvi országokban, helyes 

hanglejtés elsajátítása 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

egyszerű múlt a létigével  

egyszerű múlt a gyakori igékkel  

in/an/on előljárószók  

helyhatározók 

időhatározók 

rendhagyó és nem rendhagyó igék összehasonlítása  

there is/there are használata jelenidőben és múlt időben  

like+verb+ing  

jövő idő kifejezése  

kötőszavak 

Témakörök:  

helyek, város (épületek), szabadidős tevékenységek, időjárás, napok, hónapok 

Kompetenciák:   

dátumok ismerete, beszélgetés múltidőben, tájékozódás, időjárási tényezők kifejezése,  

jövőbeli tervek kifejezése, beszélgetés különböző hobbikról, udvarias kérések, 

visszakérdezések kifejezése, feliratok olvasása, egyszerű leírás megértése, célnyelvi 

országok fővárosai, híres városai, célnyelvi országok időjárása, személyes információk 

rövid megfogalmazása írásban és szóban  

min. óraszám 30 

max. óraszám 45 

  

 
 
 



 

KER A2 szint minimális óraszám 90  maximális óraszám 135  

Modulok Képzési követelmények 

 Általános követelmények A2 szinten: 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 
közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 

családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás).  
 

Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű 
és közvetlen információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra 

vonatkozóan.  
Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb 

környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.  

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

to be ige ragozásának ismétlése  

személyes névmások ismétlése  

birtokos névmások (my, your etc.) ismétlése 

birtokos 's' ismétlése 

a/an/the névelők ismétlése 

a főnevek többesszámának ismétlése 

this/that, these/those mutatónévmások 

jelen idő (kérdés, tagadás, kijelentés formájában)   

melléknevek (quite, very) 

gyakoriságot jelző határozók kiegészítése  

az idő/dátumkifejezésének előljárói (at, on) 

számok 

Témakörök:  

a hét napjai, munka (foglalkozások, munkahelyek), család (családtagok), napi rutin 

Kompetenciák:   

személyes információk elmondása/megkérdezése, érdeklődés mások személyes adatai felől, 

egyszerű kifejezések, köszönések, idő kifejezése, napi teendők/rutinfeladatok felsorolása, 

érdeklődés mások munkája iránt, egyszerű levelek megfogalmazása, űrlapok kitöltése, 

mások jellemzése, kommunikációs szándékok megértése, angol nevek megismerése, 

számok/árak ismertetésének megértése 

min. óraszám 30 

max. óraszám 45 

  

2. modul Nyelvtani ismeretek:  

 min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  can/can't módbeli segédige  

like ige (+verb+ing)  

tárgyas névmások (me, you etc..) 

birtokos névmások (mine, yours etc..)  

egyszerű múltidő (be múltidőben, rendhagyó és nem rendhagyó igék ragozása múltidőben) 

there is/there are, there was/there were  

folyamatos jelenidő (Present Countinuous)  

a Present  Countinuous-folyamatos jelenidő és a Present Simple-egyszerű jelenidő 

összehasonlítása 

Témakörök:  

szabadidős tevékenységek, szórakozás (zene, mozi, vásárlás), a ház (ház részei, berendezése 

tárgyak, mi hol található), helyek a városban 

Kompetenciák :  

vásárlás egy boltban, a múlt kifejezése (múltbéli események felidézése), ház/lakhely 

bemutatása, tájékozódás egy városban, képeslapok megírása, útbaigazítás kérése, célnyelvi 

országok városainak megsimerése, témakörhöz tartozó szavak használata 

mondatalkotáshoz, párbeszédek memorizálása, udvarias/udvariatlan kérés közötti 

különbség megértése, levelezés (e-mail) célnyelvi országban élő, hasonló korú diákkal  

3. modul  Nyelvtani ismeretek:   

megszámolható és megszámlálhatatlan főnevek(countable/uncountable nouns) 

a/an, some/any  

mennyiségek kifejezése (a lot, not much, how much/how many etc..)  

jövő idő kifejezése a 'be going to' szerkezettel  

would like/like szerkezetek 

one/ones altalános névmás 

Témakörök:  

ételek, italok, nyaralás, kalandok, bevásárlás egy élelmiszerboltban (közeli boltok, 

bevásárlólista, fizetés), étterem (rendelés, étlap ismerete, fizetés), 

Kompetenciák:   

élelmiszerek bevásárlása-fizetés a kasszánál, étkezés egy étteremben-rendelés leadása, 

szándékok kinyilvánítása, udvarias kérések kifejezése, szükségeltek kifejezése, információ 

gyűjtése a célnyelvi ország mindennapi életéről, híres ételek a célnyelvi országokban, 

tipikus éttermek megismerése célnyelvi országokban, nyaralóhelyek megismerése angol 

nyelvű országokban, egyszerű jegyzet/üzenet megírása, utazás lefoglalása célnyelven, 

űrlapok kitöltése egy szállodában, kínálás és annak elfogadás 

min. óraszám 30 

max. óraszám 45 

  

 

KER B1 szint minimális óraszám 120  maximális óraszám 180  

Modulok  Képzési követelmények 



 Általános követelmények B1 szinten 

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek 
ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a 

szabadidő stb. terén.  
 

Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 
adódik.  

 
Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy 

amelyek az érdeklődési körébe tartoznak.  
 

Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá 
röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.  

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

szórend a mondatokban és kérdésekben  

egyszerű jelenidő – Present Simple és folyamatos jelenidő- Present Countinuous használata  

vonatkozói mellékmondatok (a person who..., a thing which...)  

egyszerű múltidő – Simple Past rendhagyó és nem rendhagyó igékkel folyamatos múltidő-

Past Countinuous  

kérdések segédigékkel és segédigék nélkül  

az idő és helyszín előljárói (in, at, on etc.)  

kötőszavak használata (so, because, but, although)  

jövő idő ('going to'és a folyamatos jelenidő -Present Countinuous használatával)  

'will' és a 'won't' használata (ígéretek, döntések,javaslatok,jóslások esetén), igeidők 

ismétlése (múlt, jelen, jövőidő) 

Témakörök:  

személyek leírása melléknevekkel, barátok, iskolatársak,  az emberi test (testrészek), az 

orvosnál, úticélok, nyaralóhelyek  

Kompetenciák:   

beszámolók különböző igeidőkben, találkozók megbeszélése, javaslatok kifejezése, 

betegségek/problémák közlése egy orvosi vizsgálaton, jövőbeli tervek ismertetése, 

szabadidős program megbeszélése barátokkal, angol nyelvű országok desztinációi, 

egyszerű kijelentő, kérdő és tagadó mondat reprodukálása behelyettesítéssel, non-verbális 

jelzések megértése, rövid (elektronikus) levél szövegének megírása, jegyzet készítése, 

elhangzó szöveghez kiegészítő kérdés megfogalmazása, segítségkérés és arra való reagálás 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

2. modul Nyelvtani ismeretek:  

befejezett jelenidő-Present Perfect  min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  'ever'/'never' használata a befejezett jelenidőben   

az egyszerű befejezett jelenidő használata a yet, already, just szavakkal melléknévfokozás 

(as...as, less...than)  

melléknevek közép és felsőfokban (comparatives, superlatives)  

főnévi igenevek használata 'to'-val, ige 'ing'-es alakban (verb+ing)  

'have to/don't have to  

must/musn't szerkezetek használata  

feltételes mód I. (First Conditional, if+present, will+infinitive)  

feltételes mód II. (Second Conditional, if+past, would+infinitive) lehetőségek kifejezése a 

'may/might' módbeli segédigékkel 'should/shouldn't' használata 

Témakörök:  

ruhák, idő kifejezése (waste time, spend time…), egy áruházban( részlegek, ruhapróbák, 

fizetés készpénzzel,kártyával, termékek), sport tevékenységek, állatok (az állatkertben) 

Kompetenciák:   

áruházi vásárlás (kérés, köszönet megfogalmazása) , tanácsadás, javaslatok átadása, 

vélemény-nyílvánítás, összehasonlítás, álmok/vágyak kifejezése, lehetőségek összegzése, 

szavak közötti viszonyok felfedezése, rövid leírások önálló olvasása rövid elbeszélő 

szövegek olvasása, egyszerű szövegű, autentikus viccek, karikatúrák olvasása, fél-

reproduktív párbeszédek előadása szerepjátékszerűen, 

érzelmek, vélemény kifejezése és arra reagálás, szükséges információk megértése magán- 

és rövid, hivatalos beszélgetésekből valamint rádió és tv interjúkból, vásárlási szokások 

külföldön/angol nyelvterületeken 

3. modul Nyelvtani ismeretek:   

befejezett jelenidő-Present Perfect + for/since  min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  a Present Perfect-befejezett jelenidő és a Past Simple-egyszerű múltidő összehasonlítása  

'used to' szerkezet  

szenvedő szerkezet-Passive  

something/anything/nothing  

vonzatos igék szórendje  

so/neither+módbeli segédigék  

befejezett múltidő-Past Perfect  

függő beszéd-Reported Speech  

utókérdések (question tags) 

Témakörök:  

iskola (iskolarendszerek, iskolatársak, tantárgyak), önéletrajzok, egészséges életmód 

(egészséges étkezés, sportolási lehetőségek, életvitel), családi ünnepek (születésnapok, 

névnapok, karácsony, húsvét stb...ünneplése, hagyományok) , szolgáltatások (TV, telefon, 

internet, üzletek szolgáltatásai), tanfolyamok 

Kompetenciák:   

angolszász országok iskolarendszerei, kommunikáció telefonon keresztül, vélemények 

kifejezése, ünnepi szokások Magyarországon és az angol nyelvű országokban, 

szolgáltatások igénybevétele (telefonvonal megrendelése, űrlapok kitöltése, szerződés 

megkötése), beiratkozás egy tanfolyamra, javaslat és annak elfogadása/elutasítása, 

szándékok kifejezése, reagálás a partner szándékaira, egyetértés/egyet nem értés 

kifejezése és arra reagálás, angol nyelvi impulzusok keresése a mindennapi életben, 

ismeretterjesztő szövegek önálló olvasása, személyekre, múltbéli eseményekre és 

tapasztalatokra vonatkozó információk közlése, jövőbeli tervek és események egyszerű 

kinyilatkoztatása 

 



 

KER B2 szint minimális óraszám 240  maximális óraszám 360  

Modulok  Képzési követelmények 

 Általános követelmények KER B2 szinten 

 Természetes módon, folyékonyan, könnyeden tud kommunikálni általános, 
tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles körében. 

Egyenletes beszédtempóval beszél, amely lehetővé teszi a rendszeres interakciót 
anyanyelvű beszélőkkel, anélkül, hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne.  

 Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos számos 
témakörben. Ki tud fejezni különböző érzelmi fokozatokat, adatokat és érveléseket 

összegez és értékel. Ha levelet ír, reagálni tud a levelező partner nézeteire, 
véleményére. Szövegalkotására a grammatikai biztonság a jellemző, kisebb 

mondatszerkezeti hibák előfordulhatnak, de ezek nem vezetnek félreértésekhez.  

 Magas fokú önállósággal olvas, széleskörű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik, ki 
tud szűrni információt, fontos gondolatokat, adott esetben szakmai összefüggéseket. 

El tudja dönteni, hogy mennyire érdemes a szövegbe belemélyedni.  

 Meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd és közvetített 
hanganyagok főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont témában. Követni tudja az 

anyanyelvi beszélők közötti élénk társalgást. 

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

egyszerű és folyamatos jelenidő (Present Simple és Present Countinuous) cselekvő és nem 

cselekvő igéknél  

múlt idők ismétlése (Past Simple, Past Countinuous, Past Perfect)  

jövőidők ismétlése (going to, Present Countinuous)  

will/shall segédigék  

a befejezett folyamatos jelenidő (Present Perfect Countinuous)  

vonzatos igék  

melléknévfokozás ismétlése 

Témakörök:  

étkezés (étterem, ételek, italok, étkezési szokások), sport (sportolási lehetőségek, sport mint 

életforma), családformák (családi kötelékek, személyiségek fejlődése a családban), 

munkahely (az irodában), utazás (nyaralás szervezése, repülőjegyfoglalás, utazás 

megszervezése, utazási formák), közlekedés a városban 

Kompetenciák:   

emberek jellemzése, étkezési kultúrák a világban, rendelés leadása, kifejezések használata 

egy étteremben, vélemény kifejtése,  telefonbeszélgetések, elhangzó rövid szöveg 

lényegének tolmácsolása angolról magyarra, elhangzó, illetve olvasott rövid angol nyelvű 

szöveg tartalmi összefoglalása magyar nyelven, a brit és amerikai angol szavak közötti 

különbségek felfedezése, a levélírás kifejezéseinek ismerete, érvek/ellenérvek használata, a 

vitatkozás nyelvezetének ismerete, egyetértésének / egyet nem értésének kifejezése,  a 

beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata, kritika megfogalmazása, panasztétel 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

2. modul  Nyelvtani ismeretek:   

kötelezettséget kifejező segédigék (should, have to, must)  

képességet és bizonyosságot kifejező segédigék (can, could, be able to) valószínűséget 
min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  kifejező segédigék (must, may, might, can't)  

a feltételes mód I. (First Conditional) és a jövő idő  

időhatározói mellékmondatok (time clauses + when/until)   

feltételes mód II. (Second Conditional)  

'usually' és 'used to' használata  

'get' ige használata 

műveltetés 

Témakörök:  

mobiltelefon, számítástechnika világa(internet, chat, e-mail), előítélet (jellemzések 

megjelenés/kinézet alapján), oktatás (iskolarendszerek, iskolai kötelezettségek, 

képességek/készségek az iskolában, tanulási módszerek), az ideális világ, lakásbérlés 

(bérleti költések, rezsi, helymeghatározás), barátságok 

Kompetenciák:  

kötelezettségek kifejtése, érvelés, véleménycsere, tárgyak/helyek/emberek jellemzése, 

kialakult vélemény kifejtése, kommunikáció telefonon keresztül, érdeklődés szóban és 

írásban, aktuális hírműsorok megértése, érdeklődés kifejtése a lakásbérlési lehetőségekről 

az  angol nyelvű országok nagyvárosaiban, ismeret megszerzése a kulturális sokszínűségről 

a célnyelvi országokban, az idális világkép kifejtése, levelezés folytatása interneten 

keresztül idegen nyelvűekkel 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

mennyiségek kifejezése (quantifiers)  

névelők használatának szabálya  

igei tárgyak formája (gerund vagy infinitive)  

ige és melléknév+előljárószó használata (connectors)  

függő beszéd (állítások, kérédsek és megjegyzések)  

szenvedő szerkezet (be+past participle)  

korlátozó/nem korlátozó vonatkozói mellékmondatok (defining és non-defining)  

feltételes mód III.(Third Conditional)  

indirekt kérdések 

utókérdések (question tag) ismétlése  

Témakörök:  

a munka világa (munkanélküliség, álláskeresés),vásárlás (shopping centre), mozi 

(szórakozási formák), tevékenységek a szabadban 

Kompetenciák:   

formális levél megírása, önéletrajz megírása, érdeklődés levélben és telefonon, cikkek 

megfogalmazása, információ kérés és adás, munkanélküli napok megsimerése a célnyelvi 

országokban, bevásárlási lehetőségek megismerése Londonban, természetvédelmi területek 

az angol nyelvű országokban, diagram elemzése, életrajz és álláspályázat megfogalmazása, 

e-mail írása, chatelés 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

4. modul Nyelvtani ismeretek:  

 kérdés formák  min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  modális segédigék átismétlése  

középfokú összehasonlítás (the...the...+comparatives)  

a befejezett jelen átismétlése (Present Perfect and Countinuous) melléknevek használata 

névmásként  

melléknevek sorrendisége  

elbeszélő igeidők (narrative tenses)  

so/such..that  

határozók és határozói kifejezések 

Témakörök:   

jövőbeli tervek, személyiség, betegségek és kezelésük ( tüneti kezelések, alternatív 

gyógymódok, gyógykúrák), divat (ruhavásárlás, divatbemutató, márkás ruhák kontra 

hétköznapi ruhák), utazás földön/vizen/levegőben  

Kompetenciák:   

jövőbeli szándékok kifejezése, rövid beszámolók megírása, tervek készítése, egyetértés és 

egyet nem értés kifejezése, emberek jellemzése, vágyak/szándékok kinyilvánítása, helyek 

jellemzése, állapot/érzések kifejezése, panasztétel, alternatív gyógymódok véleményezése, 

esszéírás, utibeszámoló elkészítése/megfogalmazása 

5. modul Nyelvtani ismeretek:  

szenvedő szerkezetek ismétlése (it is said that…, he is thought to...) befejezett és befejezett 

folyamatos jövőidő (Future Perfect és Future Perfect Countinuous)  

nem valós feltételes mód (unreal conditionals)  

múltidejű modális segédigék (would rather, had better)  

érzékelés igéi  

determinánsok kibővítése 

feltételes mód és jövőidők (likely, probably) 

Témakörök:   

bűnözés ( kriminalitás, bűntények, büntetési módok), időjárás (időjárási katasztrófák, 

időjárásjelentés, évszakok),  érzések (öröm, bánat kifejezése), testrészek 

Kompetenciák:   

érzelmek érzések kifejezése, vélemény nyilvánítás, hangsúlyozás, általános kifejező 

eszközök használata, időjárás kitekintés az angolszász országokban, 

nyomatékosítás/kiemelés nyelvi eszközeinek használata, természeti katasztrófák 

ismertetése, előadások megtartása, nyelvtani hibák korrigálásának képessége, 

érzelmek/érzések kifejezése írásban és szóban 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

6. modul Nyelvtani ismeretek:  

igei tárgyak formái (gerund és infinitives) ismétlés  min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  'used to/be used to/get used to' használata  

említőigék (reporting verbs, as)  

névelők ismétlése  

megszámlálhatatlan és többesszámú névmások  

'have something done' gyakorlása   

mennyiségi jelzők: all, every etc  

'wish' utáni szerkezetek  

az ellentét és szándék esetei (clauses of contrast and purpose, whatever, whenever stc…)  

vonatkozói mellékmondatok ismétlése 

Témakörök:   

zene (zenehallgatás, hangszerek, koncertek), alvás (álmok, mélyalvás, meditáció), média 

(TV, reklámok, újságok, magazinok), város kontra vidék (életmódok összehasonlítása), 

tudomány (tudományágak, érdekességek, kísérletek), üzlet és reklámok (válllakozások, 

reklámozási lehetőségek külöböző médiákban) 

Kompetenciák:  

riport készítése, ellentétes vélemények ütköztetése, célok megfogalmazása, meggyőzés 

írásban és szóban, párbeszéd kezdeményezése, híres médiaszereplök megismerése a 

célnyelvi országokban, érvek/ellenérvek felsorakoztatása, rövid reklámszlogenek kitalálása, 

szórakoztató műsorok megértése, kedvenc zenei számok szövegének megértése, 

általánosítás kifejezése 

 
 



 
 

KER C1 szint minimális óraszám 240  maximális óraszám 360  

Modulok  Képzési követelmények 

 Általános követelmények KER C1 szintenként 

 Folyékonyan, természetes módon tudja magát kifejezni. Széles körű szókinccsel 
rendelkezik, jól tudja használni az idiomatikus szerkezeteket, valamint a 

szókincséből hiányzó kifejezéseket körülírással pótolja.   

 Világos, jól szerkesztett szövegeket tud írni összetett témákról. Nézeteit kiegészítő 
gondolatokkal, érvekkel és megfelelő példákkal fejti ki. Ha levelet ír, rugalmasan és 

hatékonyan használja a nyelvet. Ismeri és használja a nyelv árnyalatait, a 
grammatikai helyesség magas szintjét következetesen fenn tudja tartani.  

  Részletesen meg tud érteni hosszú, összetett szövegeket, akár kapcsolódnak 
szakterületéhez, akár nem. Azonosítja az apróbb részleteket, beleértve az attitűdöket, 

valamint a burkolt és kifejtett véleményeket.  

  Meg tudja érteni a felvett és közvetített hanganyagok széles körét, mely bizonyos 
mértékben eltér a köznyelvi normáktól, követni tudja az anyanyelvi beszélők közötti 
élénk társalgást. A szövegből kihallja az apróbb részleteket is. Fel tudja ismerni az 
idiómák és köznyelvi fordulatok széles körét valamint a stílusrétegbeli váltásokat. 

Követni tudja a hosszabb beszédet még akkor is, ha az nem világosan szerkesztett, és 
ha az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fogalmazzák meg nyíltan.  

1. modul Nyelvtani ismeretek: 

diskurzusjelölők (discourse markers:linkers)  

'have' használata különböző nyelvtani szerkezetekben  

névmások használata  

nyelvi terminológiák 

kollokációk 

Témakörök: 

munka (munkalehetőségek, elhelyezkedési problémák, család vagy karrier problémaköre), 

család (rokoni viszonyok, generációk helyzete, társadalmi rang), digitális kor 

Kompetenciák:   

pályázatok megírása, a meggyőzés eszközei, érvek+ellenérvek, tárgyalástechnika, érvelő 

szövegalkotás, gyors verbális reakció, saját álláspont részletes kifejtése, angolszász 

országok népszokásainak ismerete, fiktív szövegek értelmezése, eufemizálás, nyelvi 

változatok és idiómák ismerete 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

2. modul  

Nyelvtani ismeretek:  min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



   

múlt idők átismétlése  

elbeszélő igeidők (used to és would használata) 

szókapcsolatok  

elvont névmások  

'get' ige szókapcsolatai  

mondatösszekapcsoló elemek 

Témakörök:  

idő (múlt, jelen, jövő vívmányai, korszakok jellemzése, történelmi események)  technológia 

(modern kori technológia, internet, okostelefonok, fejlesztések), idiómák 

Kompetenciák:   

információk könnyed feldolgozása, reagálás, történetek elbeszélése, szövegalkotás, hallott 

és olvasott szöveg tartalmi összefoglalása, stílusárnyalatok használata, dialektusok 

megértése, komplett szöveg készítése és feldoglozása, e-mailek írása hivatalos és provát 

formában, chatelés angol nyelven, rövidítések használata írott formában, összefüggések 

felismerése 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

módbeli segédigék másodlagos jelentése (speculation and deduction)  

az inverzió (inversion, adding emphasis)  

a múlt idő nem valós használata (unreal uses of past tenses)  

a kötőszavak igényes használata 

ellentétpárok használata 

Témakörök:  

pénz (pénzforgalom, pénzköltés, bank), fogyasztói társadalom (vásárlási szokások), 

társadalmi szerepvállalás, könyv (irodalmi művek, kedvenc regények) 

Kompetenciák:   

nyelvi stílusok ismerete és használata, kulturális sokszínűség ismerete, dialektusok ismerete, 

véleményformálás, élményszerző olvasási készség, gondolkodás stratégiai ismeretek , 

szépirodalom olvasása, publicisztikai művek olvasása, szimpátia/empátia kifejezése 

szófordulatokkal, valószínűség/bizonyosság/feltételezés/spekuláció/szándékok  írásbeli 

kifejező eszközeinek használata, a hangsúlyozás írásbeli kifejezőeszközeinek megismerése 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

 

4. modul Nyelvtani ismeretek:   

diskurzus jelölők (adverbs and adverbial expressions) 'verb+object+infinitive or gerund min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  használata  

feltételes mondatok (conditional sentences) 

kihagyás és helyettesítés (ellipsis and subtitution)  

nyomatékosítás (adding emphasis, cleft sentences)  

névmások (compaund and possesive forms)  

Témakörök:  

történelem és háborúk, kommunikáció telefonon keresztül, fikciók, nyelvtanulás 

(lehetőségek, vizsgák, nyelvi intézmények, magántanárok), diákok ma (diplomaszerzés, 

tanulási rendszer, a digitális technika az iskolákban), turizmus (uticélok, vendéglátás, 

különböző kultúrák, hátizsákos túrák, a világ felfedezése, nevezetes városok), természetes 

világ (környezetvédelem, vizek szennyezettsége, ökotermékek), 

Kompetenciák:   

fiktív szövegek értelmezése/írása, tudományos szintű olvasmányok megértése, gyors 

interakció, gyors reagálási képesség, spontán kifejzésmód, a nyelv rugalmas és hatékony 

használata, helyes hangsúlyozás/hanglejtés elsajátítása, szándékok/érzelmek tolmácsolása,  

szinonimák és antonimák használata, az angolszász országok történelmének ismerete, 

elégedettség/elégedetlenség/bosszúság/remény/ 

csodálkozás/aggódás kifejezése, dicséret/kritika kinyilvánítása, információ kérés/adás, 

tudás/nem tudás kifejtése, események leírása, bizonyosság/bizonytalanság érzékeltetése 

5. modul Nyelvtani ismeretek:  

kötelesség+engedély+szükségesség kifejezése (permission+obligation+necessity)  

érzékelést kifejező igék (verbs of the senses)  

gerunds and infinitives  

Témakörök:  

költözés (élet külföldön, új környezet, beilleszkedés), egészség és gyógyászat(újfajta 

gyógymódok, új vírusok, alternatív gyógyítási módszerek) 

Kompetenciák:   

szövegösszekötő elemek folyékony használata, rejtett jelentéstartalmak érzékelése, 

folyamatos, spontán megnyilvánulás, szociokulturális ismeretek, prezentációs technikák, 

rendelés, kérés kifejezései, udvarias beszéd, nyelvi fordulatok használata, részinformációk 

megértése, összetett interakció könnyed követése, ismertetők/bemutatók megértése, 

folyékony kifejezésmód 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

 

6. modul Nyelvtani ismeretek:  

a jövő idő kifejezése (expressing future plans and arrangements) min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  so/such  

melléknévfokozás ismétlése (comparison) 

azonos alakú determinánsok, névmások és határozószók 

gyakori idiómák és hasonlatok 

Témakörök:  

ételek (nemzetek eledelei, ételek előkészítése, hétköznapi és éttermi ételek, ételek eredete), 

humor (viccek, humoros előadások, kabarék) 

Kompetenciák:   

humoros elemek használata, vélemények árnyalása, mások véleményére való megfelelő 

reagálás,széles skálájú nyelvi eszközök használata, konstruktív javaslatok/ötletek 

megfogalmazása, hosszabb hallott és írott szövegek értelmezése, választékos kifejezésmód, 

a német gasztronómia jellegzetességeinek ismerete, esszé megfogalmazása és leírása 

 

 



 

KER C2 szint minimális óraszám 180  maximális óraszám 270  

Modulok  Képzési követelmények 

 Általános követelmények KER C2 szinten 

Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal 
alkalmaz sajátos kifejezéseket és 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.Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki 
bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges 

pontokat kiragadja és megjegyezze.  

Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult szöveget, 
például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 

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, tudok róluk kritikai elemzést írni.  

Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, 
vagy gyors tempójú beszédet, ha van időm megszokni az akcentust.  

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

szóátalakítások  

vonzatos igék (come, call)  

állandósult kifejezések  

idiómák  

Témakörök:  

a kommunikáció eszközei (írásbeliség, előadások, bemutatók), egyetemi tanulmányok 

(továbtanulás, életcélok, tanfolyamok, lehetőségek) 

Kompetenciák:   

hírek bemutatása, diszkréció bevonása a beszédstílusba, meglepődés/sejtés kifejezése, 

vélemények megvitatása, ajánlat tételek, vita, udvarias félbeszakítás, autentikus szövegek 

megértése, hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése, az apró részletek/ érzések/ 

attitűdök valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése, az angolszász kulturális 

különbségek ismerete, az átvitt jelentéstartalom megértése,  

min. óraszám 36 

max. óraszám 54 

  

2. modul Nyelvtani ismeretek: 

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása min. óraszám 36 

max. óraszám 54 



  idiómák  

vonzatos igék (do, drive, get, fall)  

inverzió (inversion) 

Témakörök:  

média(újságírás, pletykarovatok, reklámozás, hírek közvetítése), a szállítás eszközei 

(spedíció, szállítás földön/vizen/levegőben, vám), utazás (nevezetességek megtekintése, 

jelzések a reptéren/utazás közben) 

Kompetenciák:  

javaslat tételek, szerkesztőségi levelek, bővebb információ kérése, angol nyelvű magazinok, 

szólások és közmondások használata, szövegértés (részletek keresése), rövidítések 

használata, reflektálás angolszász kulturális jelenségekre, összefoglalás képessége, 

szaknyelvi dokumentumok értelmezése, előadások összetett szövegeinek megértése, 

köznapi és elvont témákhoz való hozzászólás, az angolszász országok 

nevezetességeinek/híres médiaszereplőinek/színészeinek megismerése 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

idiómák, vonzatos igék (hold, keep, make, look)   

igeidők rendszerezése  

gerund/infinitive használatának ismétlése 

Témakörök: egészség (másság elfogadása, egészséges életmód), művészetek (szórakozási 

lehetőségek városban-vidéken, kulturális rendezvények, fesztiválok) 

Kompetenciák:   

vélemények kifejtése, döntéshozatal, alternatívák ajánlása, kulturális különbségek, 

áttekintések adása,  véleménycsere filmekről/rendezvényekről, szleng és idiomatikus 

kifejezések megértése, a célnyelvi országok művészetének/művészeti alkotásainak és 

alkotóinak ismerete, részvétel összetett interakcióban, előnyök/hátrányok kifejtése, 

meggyőző nyelvhasználat birtoklása, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat 

tartalmazó nyelvhasználat 

min. óraszám 36 

max. óraszám 54 

  

4. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása min. óraszám 36 

max. óraszám 54 



  idiómák  

vonzatos igék (put, run, see, settle) 

nyelvtani ismeretek rendszerezése 

Témakörök:  

sportteljesítmények (olimpiák, rekordok),  politika (globalizáció, gazdasági háttér, EU, 

rasszizmus, emberi jogok) 

Kompetenciák:   

érvek-ellenérvek felsorakoztatása,  az angolszász országok politikai, gazdasági háttere, 

stílusárnyalatok kifejezése, esszék megfogalmazása, hezitáció kifejezése, önálló beszéd 

létrehozása, világos, jól szerkesztett előadás megtartása, a jelentés finomabb árnyainak 

kifejezése, széles körű szókincs használata, érvelés képessége, projektek bemutatása, 

informális tolmácsolás, az angolszász országok és az EU kapcsolatának ismerete, hírek, 

cikkek és beszámolók gyors átolvasása  

5. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

nyelvtani rendszerezés 

idiómák  

vonzatos igék (tell, take, turn, wear) 

Témakörök:  

munka és üzlet (az üzlet világa, megbeszélések, tárgyalások, a karrieristák, a  munka rabja, 

szakmai tapasztalatok), a modern kor kérdései és kutatásai, környezetvédelem a 

hétköznapokban (szelektív hulladékgyűjtés, zöldmozgalmak), tudományos fejlesztések 

(kutatási eredmények, találmányok, génmanipuláció) 

Kompetenciák:   

információk megosztása, monológok, instrukciók adása, helyeslés/egyetértés kifejezése, 

panasz/bocsánatkérő/reklamáló levelek kifejezésmódja, hivatali kommunikáció szóbeli és 

írásbeli nyelvi kifejezőeszközeinek ismerete, az angolszász országok gazdasági 

jellemzőinek megismerése, idézés, értelmezés, kommunikáció kezdeményezése, szóbeli 

interakció fenntartása, információcsere,  nézetek kifejtése/indoklása, rákérdezés meg nem 

értett dolgokra, reagálás mások nézeteire/gondolataira, rugalmas és hatékony 

nyelvhasználat, utasítások/összetett használati útmutatók megértése 

min. óraszám 36 

max. óraszám 54 

  

 

  



 

 

Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 

A képzési program minden modulja végén, a résztvevők részére modulzáró vizsgát szervez a felnőttképzési 
intézmény. A vizsga írásban és szóban is leteszteli a résztvevők tudását.  A vizsga eredménye « megfelelt » vagy 
« nem megfelelt  » lehet. 
A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő számára a modul sikeres 
teljesítéséről, amennyiben a résztvevő az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán megjelent, 
illetve sikeresen teljesítette az  adott modul végén megtartott modulzáró vizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető 
sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legalább 60 százalékot elér a vizsga szóbeli és írásbeli részén is.  
Sikertelen teljesítés esetén a felnőttképzési intézmény részvételi igazolást állít ki, amennyiben a képzésben 
résztvevő a képzés óraszámának min. 80%-án részt vett és azt igényli, a 16/1014 (IV.4.) NGM rend. 2§ (1) h) 
pontjának megfelelően.  
 

 
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 


