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Angol C2 1 1 035 

nyelvi programkövetelmény  

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Katedra Nyelviskola Kft.  

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése Angol nyelv 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajtája Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés formája Csoportos képzés  

Minimális óraszám  960 óra + 3 db opcionális modul (30+30+30 óra) 

Maximális óraszám 1294 óra + 3 db opcionális modul (36+40+40 óra) 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerinti támogatott 

képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele 

valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés 

felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább 

nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga 

sikeres teljesítése („megfelelt” minősítés; legalább 60 %). 

Az Fktv. alapján szervezett nem támogatott képzések esetén a 

tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzést záró vizsga 

sikeres teljesítése („megfelelt” minősítés; legalább 60 %).  

A modulzáró vizsga további követelményeit a felnőttképzést 

folytató intézmény a képzési programban határozza meg. 

A tanúsítvány átvételét a képzésben résztvevő aláírásával 

igazolja. 

Igazolás kiadásának feltétele 

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való 

részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a 

résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés 

óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette a képzési 

programban meghatározott képzést záró vizsga 

követelményeit. 

Az igazolás átvételét a képzésben résztvevő aláírásával 

igazolja. 

 



2 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

KER A1  KER A1 / 1-3 

KER A2  KER A2 / 1-3 

KER B1  KER B1 / 1-4 + KER B1 OP 

KER B2  KER B2 / 1-8 + KER B2 OP 

KER C1  KER C1 / 1-8+ KER C1 OP 

KER C2  KER C2 / 1-6 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90  

 

maximális óraszám 135  

 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzés első tananyag egységébe (A1.1.) teljesen kezdők is 

bekapcsolódhatnak, így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a 

jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon.  

A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. 

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen 

környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak 

segítségével. 

 

Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy 

kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, 

illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni 

olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére 

szolgálnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 

mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki 

tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, 

például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  az egyszerű jelen idő: állítás, kérdés és tagadás,  

 a kijelentő és kérdő mondatok szórendje,  

 a személyes névmás alanyi és tárgyesete,  

 birtokos névmások,  

 a létige állító, tagadó és kérdő alakjai,  

 névelők, a/an, the, 

 a főnevek többes száma,  

 this, that, these/those,  

 felszólító mód,  

 let’s kifejezés 

 a birtokviszonyt kifejező „’s”, 

 a whose, kérdőszó,  

 elöljárószók at, in, on idő és at, in, to hely kifejezésére,  

 a határozók és gyakoriságot kifejező határozószók helye a 

mondatban, 

 képesség és készség kifejezése (can, can’t),  

 a folyamatos jelen idő,  

 a folyamatos jelen összehasonlítva az egyszerű jelen idővel,  

 a személyes névmások tárgyesete és részes esete (me, you, him, 

her…stb.), 

 like ige és vonzata, 

 be és a do igék,  

 határozószók 

 a létige múlt idejű alakjai (was, were),  

 az egyszerű múlt idő normál alakjai, 

 az egyszerű múlt idő tagadó és kérdő mondatokban,  

 rendhagyó múlt idejű alakok, 

 there is, there are; there was, there were; használata, 

 some/any + többes számú főnevek, 

 megszámlálható és nem megszámlálható főnevek többes száma,  

 a/an, some/any, how much; how many használata, 

 a melléknevek középfoka 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  a hét napjai,  

 tőszámnevek (0-100),  

 nyelvórán használt gyakori instrukciók,  

 az angol ábécé, 

 országok nevei,  

 kontinensek,  

 nemzetiségek,  

 színek,  

 a körülöttünk lévő dolgok,  

 érzések,  

 foglalkozásnevek,  

 az idő kifejezése 

 családtagok, 

 hétköznapi cselekvések, a napi rutin,  

 az idő, időjárás, évszakok,  

 nevezetességek, 

 vásárlás, a termékek ára,  

 dátum,  

 sorszámnevek,  

 posta, telefon,  

 média, zene, sajtó 

 napirend,  

 a ház és berendezése,  

 ételek, ételek csomagolása, (egy doboz, egy üveg stb.),  

 étteremben,  

 időhatározós kifejezések, 

 kérdőszók,  

 a határozók és gyakoriságot kifejező határozószók, 

 gyakori igei kifejezések,  

 gyakran használt elöljárószók az idő és a hely meghatározására,  

 gyakran használt melléknevek, (nice, fast, easy, old, new, cheap, rich, 

good, bad, far stb.) 

 módosítószavak (quite, very, really) használata,  

 szóképzés egyszerű képzők (suffix) segítségével (paint, painter), 

 go, have; és get igék használata,  

 múlt idejű kifejezések,  

 az igék múlt idejű alakja, rendhagyó igék második (múlt idejű) 

alakja,  
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  találkozás, bemutatkozás és egymás bemutatása,  

 utazás a célnyelvi országba,  

 bejelentkezés a repülőtéren, 

 egyszerű űrlapok kitöltése, 

 udvarias kérések,  

 információ kérése és adása,  

 étel és italrendelés kávézóban, étteremben,  

 üdvözlési formák a célnyelvi országokban, 

 bocsánatkérés,  

 telefonálás,  

 ruhavásárlás,  

 rövid, informális bejegyzés írása a közösségi hálón,  

 útbaigazítás,  

 udvarias kérések, 

 általános udvariassági fordulatok,  

 ételrendelés, 

 néhány angolszász jellegzetesség, 

 az angolszász világ hírességei,  

 a célnyelvi országok nevei, nemzetiségek nevei,  

 a célnyelvi országok híres áruházai, 

 a célnyelvi országok időjárása, évszakok,  

 tipikus hétköznapi tevékenységek az angolszász világ nagyobb 

országaiban,  

 az angolszász világ híres nagyvárosai, egy-két nevezetessége,  

 az angolszász világ híres történelmi és irodalmi alakjai,  

 az angolszász világ egy-két nevezetességének bemutatása,  

 a célnyelvi országok híres ételei 

 

  



7 

 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  
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Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 az egyszerű jelen idő: állítás, kérdés és tagadás,  

 a kijelentő és kérdő mondatok szórendje,  

 a személyes névmás alanyi és tárgyesete,  

 birtokos névmások,  

 a létige állító, tagadó és kérdő alakjai,  

 névelők, a/an, the, 

 a főnevek többes száma,  

 this, that, these/those,  

 felszólító mód,  

 let’s kifejezés 

 

Témakörök és szókincs: 

 a hét napjai,  

 tőszámnevek (0-100),  

 nyelvórán használt gyakori instrukciók,  

 az angol ábécé, 

 országok nevei,  

 kontinensek,  

 nemzetiségek,  

 gyakran használt melléknevek, (nice, fast, easy, old, new, cheap, rich, 

good, bad, far stb.) 

 színek,  

 a körülöttünk lévő dolgok,  

 módosítószavak (quite, very, really) használata,  

 érzések,  

 foglalkozásnevek,  

 kérdőszók,  

 az idő kifejezése 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 találkozás, bemutatkozás és egymás bemutatása,  

 utazás a célnyelvi országba,  

 bejelentkezés a repülőtéren, 

 egyszerű űrlapok kitöltése, 

 udvarias kérések,  

 információ kérése és adása,  

 étel és italrendelés kávézóban, étteremben,  

 a célnyelvi országok nevei, nemzetiségek nevei,  

 üdvözlési formák a célnyelvi országokban, 

 az angolszász világ hírességei,  

 néhány angolszász jellegzetesség 
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A1.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  
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Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 a birtokviszonyt kifejező „’s”, 

 a whose, kérdőszó,  

 elöljárószók at, in, on idő és at, in, to hely kifejezésére,  

 a határozók és gyakoriságot kifejező határozószók helye a 

mondatban, 

 képesség és készség kifejezése (can, can’t),  

 a folyamatos jelen idő,  

 a folyamatos jelen összehasonlítva az egyszerű jelen idővel,  

 a személyes névmások tárgyesete és részes esete (me, you, him, 

her…stb.), 

 like ige és vonzata, 

 be és a do igék,  

 határozószók 

 

Témakörök és szókincs: 

 család, társas kapcsolatok, családtagok, 

 hétköznapi cselekvések, 

 mindennapi élet, a határozók és gyakoriságot kifejező 

határozószók, 

 gyakori igei kifejezések,  

 az idő, időjárás, évszakok,  

 nevezetességek, 

 termékek ára,  

 dátum,  

 sorszámnevek,  

 média, zene, sajtó, 

 napirend, 

 posta, telefon,  

 időhatározós kifejezések  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 bocsánatkérés,  

 telefonálás,  

 ruhavásárlás,  

 rövid, informális bejegyzés írása a közösségi hálón,  

 a célnyelvi országok híres áruházai, 

 a célnyelvi országok időjárása, évszakok,  

 tipikus hétköznapi tevékenységek az angolszász világ nagyobb 

országaiban,  

 az angolszász világ hírességei,  

 az angolszász világ híres nagyvárosai, egy-két nevezetesség  
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A1.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 a létige múlt idejű alakjai (was, were),  

 az egyszerű múlt idő normál alakjai, 

 az egyszerű múlt idő tagadó és kérdő mondatokban,  

 rendhagyó múlt idejű alakok, 

 there is, there are; there was, there were; használata, 

 some/any + többes számú főnevek, 

 megszámlálható és nem megszámlálható főnevek többes száma,  

 a/an, some/any, how much; how many használata, 

 a melléknevek középfoka 

 

Témakörök és szókincs: 

 lakóhely, utcai tárgyak,  

 a ház és berendezése,  

 gyakran használt elöljárószók az idő és a hely meghatározására,  

 ételek, italok, 

 ételek csomagolása, (egy doboz, egy üveg stb.),  

 étteremben,  

 nagy számok,  

 szóképzés egyszerű képzők (suffix) segítségével (paint, painter), 

 múlt idejű kifejezések,  

 go, have; és get igék használata,  

 rendhagyó igék második (múlt idejű) alakja 

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 útbaigazítás,  

 udvarias kérések, 

 általános udvariassági fordulatok,  

 ételrendelés, 

 az angolszász világ híres történelmi és irodalmi alakjai,  

 az angolszász világ hírességei napjainkban,  

 az angolszász világ egy-két nevezetességének bemutatása,  

 a célnyelvi országok híres ételei 
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KER A2 szint minimális óraszám 90  

 

maximális óraszám 135  

 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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. 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  igeidők: 

 jövő idő, jövő idejű kifejezések,  

 tervek és jóslatok going to szerkezettel, 

 az egyszerű jelen idő,  

 a folyamatos jelen idő, 

 egyszerű múlt, normál és rendhagyó igealakok,  

 a folyamatos jelen alak használata elrendezett jövő kifejezésére,  

 a folyamatos múlt idő,  

 a befejezett jelen idő, + yet, just, already használata,  

 a befejezett jelen idő és az egyszerű múlt idő összehasonlítása,  

 a rendhagyó igék harmadik alakja 

 ever+ befejezett jelen használata, 

 a melléknevek felsőfoka,  

 gyakori határozók,  

 igék és a főnévi igenév használata,  

 névelők (a, an, the vagy -), 

 kérdések,  

 a kérdő mondatok szórendje,  

 időhatározók, 

 egyszerű kötőszavak,  

 vonatkozói mellékmondatok 

 a melléknevek felsőfoka,  

 határozatlan névmások (something, anything, nothing) használata, 

 a melléknevek és határozók középfoka, as…as kifejezés,  

 a melléknevek felsőfoka,  

 too, not enough használata, 

 will, won’t használata jövő idejű jóslatok, felajánlások, ígéretek 

kifejezésére, 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  bemutatkozás, 

 emberek leírása, személyiségjegyek,  

 lakóhely, utcai tárgyak, épületek és helyek,  

 mindennapi élet, házimunkák,  

 szabadidő, sport,  

 utazás, nyaralás, vakáció, problémák egy hotelben,  

 repülőterek, repüléssel kapcsolatos kifejezések,  

 bevásárlás, ruhavásárlás, divat, ruházat,  

 a napi rutin,  

 életszakaszok, életrajz, szülők és tinédzserek eltérő életstílusa, 

 idegesítő szokások,  

 számítógép, technika, kommunikáció, internetes szokások, 

 étkezési szokások,  

 városok, helyek leírása, 

 egészség és az emberi test,  

 igei kifejezések,  

 számok,  

 idővel és hellyel kapcsolatos elöljárószók, 

 idővel kapcsolatos kifejezések,  

 gyakori igei kifejezések,  

 vonzatos melléknevek 

 elöljárószók,  

 make és do igék használata,  

 -ed és -ing végződésű melléknevek,  

 vonzatos igék, verb+back,  
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  udvarias levél írása,  

 utazással kapcsolatos blog írása,  

 ambíciók megfogalmazása, 

 javaslatok adásának nyelvi eszközei, (Let’s, why don’t we…stb.)  

 meghívás elfogadása és visszautasítása, 

 információkérés és adás,  

 tetszés és nem tetszés kifejezése, 

 panaszok,  

 javaslattétel,  

 megoldások felajánlása,  

 történetmesélés,  

 képleírás,  

 informális levél írása,  

 jóslatok,  

 felajánlások,  

 ígéretek kifejezése, 

 közlekedés az angolszász világ egyes országaiban, városaiban,  

 híres angol nyelvű filmek és könyvek,  

 egy híres angol színész megismerése, 

 a célnyelvi országok híresebb reptereinek bemutatása,  

 az angol nyelv fejlődése, új szavak az angol nyelvben,  

 angolszász országok nagyvárosainak összehasonlítása,  

 célnyelvi országok híres áruházai, vásárlási szokások,  

 étkezési szokások az angolszász világban,  

 egy híres angol színész bemutatása, 

 tipikus szabadidős tevékenységek az angolszász világban 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-3 

 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a melléknevek felsőfoka,  

 jövő idő,  

 jövő idejű kifejezések,  

 tervek és jóslatok going to szerkezettel, 

 gyakori határozók,  

 igék és a főnévi igenév használata,  

 névelők (a, an, the vagy -), 

 a befejezett jelen és az egyszerű múlt,  

 kérdések,  

 a rendhagyó igék harmadik alakja 

 

Témakörök és szókincs: 

 lakóhely, utcai tárgyak, épületek és helyek,  

 nyaralás, vakáció,  

 igei kifejezések,  

 számítógép, technika, kommunikáció, internetes szokások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 bemutatkozás,  

 udvarias levél írása,  

 ambíciók megfogalmazása, 

 utazással kapcsolatos blog írása,  

 javaslatok adásának nyelvi eszközei, (Let’s, why don’t we…stb.)  

 meghívás elfogadása és visszautasítása, 

 információkérés és adás,  

 tetszés és nem tetszés kifejezése, 

 közlekedés az angolszász világ egyes országaiban, városaiban,  

 híres angol nyelvű filmek és könyvek,  

 egy híres angol színész megismerése 
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A2.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a kérdő mondatok szórendje,  

 az egyszerű jelen idő,  

 a folyamatos jelen idő, 

 egyszerű múlt, normál és rendhagyó alakok,  

 a folyamatos múlt idő,  

 időhatározók, 

 egyszerű kötőszavak,  

 „going to” szerkezet használata tervek és jóslatok kifejezésére,  

 a folyamatos jelen alak használata elrendezett jövő kifejezésére,  

 vonatkozói mellékmondatok 

 

Témakörök és szókincs: 

 gyakori igei kifejezések,  

 számok,  

 emberek leírása,  

 személyiségjegyek, viselkedés, érzések, érzelmek,  

 ruházat,  

 elöljárószók,  

 szabadidő, nyaralás, sport 

 problémák egy hotelben,  

 utazás, külföldi utazás, repülőterek, repüléssel kapcsolatos 

kifejezések,  

 idővel és hellyel kapcsolatos elöljárószók, 

 igék és vonzatuk 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 panaszok,  

 javaslattétel,  

 megoldások felajánlása,  

 történetmesélés,  

 képleírás,  

 informális levél írása,  

 a célnyelvi országok híresebb reptereinek bemutatása,  

 az angol nyelv fejlődése, új szavak az angol nyelvben 
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A2.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a befejezett jelen idő, + yet, just, already használata,  

 a befejezett jelen idő és az egyszerű múlt idő összehasonlítása,  

 ever+ befejezett jelen használata, 

 a melléknevek felsőfoka,  

 határozatlan névmások (something, anything, nothing) használata, 

 a melléknevek és határozók középfoka, as…as kifejezés,  

 a melléknevek felsőfoka,  

 too, not enough használata, 

 will, won’t használata jövő idejű jóslatok, felajánlások, ígéretek 

kifejezésére, 

 

Témakörök és szókincs: 

 mindennapi élet, szülők és tinédzserek eltérő életstílusa,  

 idegesítő szokások,  

 életszakasz, életrajz, 

 házimunkák,  

 make és do igék használata,  

 ruhavásárlás, divat,  

 -ed és -ing végződésű melléknevek,  

 idővel kapcsolatos kifejezések,  

 városok, helyek leírása,  

 egészség és az emberi test,  

 étkezési szokások,  

 vonzatos igék, +back,  

 vonzatos melléknevek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 

 jóslatok,  

 felajánlások,  

 ígéretek kifejezése, 

 javaslattétel,  

 angolszász országok nagyvárosainak összehasonlítása,  

 célnyelvi országok híres áruházai, vásárlási szokások,  

 étkezési szokások az angolszász világban,  

 egy híres angol színész bemutatása, 

 tipikus szabadidős tevékenységek az angolszász világban 
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KER B1 szint minimális óraszám 120+30 

opcionális 

maximális óraszám 144 + 36 

opcionális 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  igeidők (jelen, múlt és jövő) 

 az egyszerű és a folyamatos jelen idő,  

 jövő időt kifejező alakok, (going to, will, won’t), 

 a befejezett jelen, és az egyszerű múlt idő összehasonlítása,  

 for, és since használata,  

 a befejezett jelen idő egyszerű és folyamatos alakja, for és since 

használata, a befejezett múlt idő,  

 used to használata múltbeli szokások kifejezésére,  

 kérdések, 

 a feltételes mód,  

 a szenvedő szerkezet, 

 függő beszéd,  

 a főnévi igenév és az –ing alak,  

 segédigék, 

 have to, don’t have to, must, mustn’t, should, shouldn’t használata, 

 kötelezettség kifejezése must, have to, should; should have 

segédigékkel,  

 can, could, be able to segédigék, 

 birtokos névmás (mine, yours…stb.), 

 módhatározók, 

 elöljárószók,  

 igei szerkezetek,  

 vonzatos igék,  

 so, neither használata,  

 hasonlóság kifejezése,  

 a melléknevek közép és felsőfoka 

 névelők, (a, an, the, zero article), 

 visszaható névmások (myself, yourself…stb.), 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  találkozás, bemutatkozás 

 család, társas kapcsolatok, barátok  

 az emberi kapcsolatok és a közösségi háló,  

 oktatás, iskolai tantárgyak,  

 nyelvtanulási tippek,  

 foglalkozások, kudarc és siker, 

 étterem, ételek, italok, főzés,  

 utazás, közlekedés, külföldi utazás,  

 személyiségjegyek, viselkedés, érzések, érzelmek, sztereotípiák, a 

tipikus nő és férfi, félelmek és fóbiák,  

 állatok,  

 önéletrajzi írások,  

 hírek, újságcikkek,  

 pletykák 

 pénzzel kapcsolatos kifejezések,  

 kihívások,  

 szóképzés,  

 igei szerkezetek,  

 a bit, really és egyéb módosítószók használata,  

 a get ige jelentései,  

 könnyen összetéveszthető igék, (look, look like, missed, lost stb.), 

 -ed, és –ing végződésű melléknevek,  

 have got használata 

 say és tell igék használata,  

 invent és discover igék, 

 each other használata 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 
 

 bemutatkozás,  

 tanácsadás,  

 javaslattétel,  

 tünetek leírása betegségek esetén,  

 félelmek, aggodalmak megfogalmazása, 

 útbaigazítás az utcán és tömegközlekedési eszközön,  

 udvarias kérdések,  

 telefonbeszélgetések,  

 üzenethagyás telefonon,  

 reagálás hírekre,  

 személyleírás,  

 reagálás jó és rossz hírre,  

 telefonálás,  

 véleménynyilvánítás,  

 történetmesélés, 

 egyetértés és egyet nem értés más véleményével,  

 engedélykérés,  

 udvarias kérések,  

 viselkedési szabályok és magatartásformák az angolszász 

kultúrában,  

 angol nyelvtanulási szokások,  

 angolszász hírességekről szóló életrajzi írások 

 az angol oktatási rendszer,  

 angol nyelvű telefonkultúra, 

 kvíz az angolszász világ kultúrájáról, (történelemről, zenéről, 

tudomány, művészetek, filmek),  

 híres angol találmányok,  

 angol hírességek szokásai,  

 az angolszász világ híres sportolói 

 az angol konyha sajátosságai,  

 egy híres angol üzletember,  

 a XXI. század családmodellje az angolszász kultúrában 

 a telefonálás kultúrája az angolszász országokban, 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-4+ KER B1 OP 

 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 36  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a főnévi igenév és az –ing alak,  

 have to, don’t have to, must, mustn’t, should, shouldn’t használata, 

 a feltételes mód,  

 a befejezett jelen idő,  

 for és since használata,  

 birtokos névmás (mine, yours…stb.), 

 módhatározók 

 

Témakörök és szókincs: 

 igei szerkezetek,  

 a bit, really és egyéb módosítószók használata,  

 a get ige jelentései,  

 könnyen összetéveszthető igék, (look, look like, missed, lost stb.), 

 állatok,  

 félelmek és fóbiák,  

 önéletrajzi írások,  

 have got használata 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 bemutatkozás,  

 tanácsadás,  

 javaslattétel,  

 tünetek leírása betegségek esetén,  

 félelmek, aggodalmak megfogalmazása, 

 útbaigazítás az utcán és tömegközlekedési eszközön,  

 udvarias kérdések,  

 viselkedési szabályok és magatartásformák az angolszász 

kultúrában,  

 angol nyelvtanulási szokások,  

 angolszász hírességekről szóló életrajzi írások 
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B1.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 36  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a szenvedő szerkezet, 

 used to használata múltbeli szokások kifejezésére,  

 might segédige használata,  

 elöljárószók,  

 igei szerkezetek,  

 so, neither használata,  

 hasonlóság kifejezése,  

 a befejezett múlt idő,  

 függő beszéd,  

 kérdések 

 

Témakörök és szókincs: 

 oktatás, 

 iskolai tantárgyak,  

 hírek, újságcikkek,  

 pletykák 

 szóképzés,  

 igei kifejezések,  

 say és tell igék használata,  

 invent és discover igék, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 telefonbeszélgetések,  

 üzenethagyás telefonon,  

 reagálás hírekre,  

 az angol oktatási rendszer,  

 angol nyelvű telefonkultúra, 

 kvíz az angolszász világ kultúrájáról, (történelemről, zenéről, 

tudomány, művészetek, filmek),  

 híres angol találmányok,  

 angol hírességek szokásai,  

 az angolszász világ híres sportolói 
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B1.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 36  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 az egyszerű és a folyamatos jelen idő,  

 jövő időt kifejező alakok, (going to, will, won’t), 

 a befejezett jelen, és az egyszerű múlt idő összehasonlítása,  

 for, és since használata,  

 Present Perfect Continuous idő,  

 

Témakörök és szókincs: 

 ételek,  

 főzés,  

 család,  

 személyiségjegyek,  

 pénzzel kapcsolatos kifejezések,  

 kihívások,  

 each other használata 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 személyleírás,  

 reagálás jó és rossz hírre,  

 az angol konyha sajátosságai,  

 egy híres angol üzletember,  

 a XXI. század családmodellje az angolszász kultúrában 
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B1.4. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 36  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a melléknevek közép és felsőfoka 

 névelők, (a, an, the, zero article), 

 can, could, be able to segédigék, 

 visszaható névmások (myself, yourself…stb.), 

 kötelezettség kifejezése must, have to, should; should have 

segédigékkel,  

 

Témakörök és szókincs: 

 közlekedés 

 sztereotípiák, a tipikus nő és férfi, 

 kudarc és siker, 

 nyelvtanulási tippek,  

 az emberi kapcsolatok és a közösségi háló,  

 barátok  

 -ed, és –ing végződésű melléknevek,  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 telefonálás,  

 véleménynyilvánítás,  

 történetmesélés, 

 egyetértés és egyet nem értés más véleményével,  

 engedélykérés,  

 udvarias kérések,  

 a telefonálás kultúrája az angolszász országokban,  
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KER B1. OP. modul B1-es általános nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 36  

Tartalmi 

követelmények 

A célcsoportnak megfelelő általános B1-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák 

korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER B2 szint minimális óraszám 240 + 30 

opcionális 

maximális óraszám 320 + 40 

opcionális 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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. 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  igeidők,  

 múlt idő használata történet elbeszélésére,  

 a befejezett jelen idő (egyszerű és folyamatos alakok), 

 a befejezett múlt idő (egyszerű és folyamatos alakok),  

 a befejezett jövő és a folyamatos jövő idő,  

 usually és used to használata, 

 kérdések,  

 a szenvedő szerkezet (jelen, múlt és jövő idők), it is said that…; he is 

thought to be, to have +V3…, stb., 

 műveltető szerkezet,  

 időhatározós mellékmondatok,  

 a feltételes mód,  

 a függő beszéd (kérdő és állító mondatok), a függő beszédben 

használt igék, (deny, admit, agree…stb.), 

 vonatkozói mellékmondatok,  

 segédigék: might, can’t, must segédigék használata valószínűség 

kifejezésére, 

 a főnévi igenév és az –ing alak használata,  

 mennyiségjelzők,  

 vonzatos igék,  

 „ugye” utókérdések, 

 határozószók (very, pretty, quite, really, rather, incredibly), 

 minél, annál kifejezés; (the…the…+ comparative), 

 a melléknevek sorrendje, 

 so, such…that használata, 

 a határozószók helye a mondatban,  

 kívánság kifejezése, wish használata, 

 a főnévi igenév és az –ing alak,  

 used to, be used to és get used to használata,  

 módbeli segédigék használata múlt időben,  

 must, might, may, should, can’t, couldn’t + have szerkezetek,   

 would rather szerkezet,  

 érzékelést kifejező igék,  

 as szó használata, 

 összetett mondatok, (clauses of contrast and purpose), 

 whenever, whatever használata az összetett mondatokban,  

 nem megszámlálható és többes számú főnevek, 

 névelők és módosítószók,  

 all, every, both stb. használata 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  család és az emberi kapcsolatok, a közösségi háló,  

 megjelenés, fényképek és személyiségjegyek,  

 aláírás és a személyiség kapcsolata,  

 barátság, 

 oktatás, iskolák, iskolatípusok 

 mindennapi élet, szabadidő, sport, mozi, 

 a munka világa, munkanélküliség, munkahelyi felvételi 

beszélgetések,  

 a körülöttünk lévő világ, lakhely, az ideális otthon, falvak, városok, 

a ház berendezése, 

 vásárlás, online vásárlás,  

 bűntények, bűnözés, 

 politika, vallás,  

 az IT világa, eszközök, berendezések,  

 egészség, betegségek, orvosnál, sérülések, tünetek, gyógymódok, az 

emberi test, testbeszéd 

 időjárás és öltözködés, divat és ruházat,  

 utazás, közlekedés, útikönyvek, nagyvárosok 

 a környezetvédelem, környezettudatos életmód, 

 zene, zenével kapcsolatos szavak, kifejezések, 

 alvással kapcsolatos kifejezések, szókapcsolatok, 

 szociális problémák, bűncselekmények és büntetések, online 

bűncselekmények 

 a média világa,  

 reklám,  

 az üzleti élettel kapcsolatos kifejezések, 

 tudomány,  

 idegen eredetű szavak az angol nyelvben, 

 érzések kifejezése, 

 make és let valamint say és tell igék használata 

 melléknevek és határozók képzése, szóképzés,  

 összetett főnevek,  

 összetett melléknevek 

 határozószók,  

 take igével kapcsolatos kifejezések,  

 az rendhagyó igék második és harmadik alakjai,  

 …-ed /…ing végű melléknevek használata 

 könnyen összetéveszthető igék, (remind, remember, prevent avoid 

etc.), szóképzés (előtagok és képzők használata), 

 állandósult szókapcsolatok,  

 szópárok (sick and tired, give and take stb.) 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  történet elmesélése, 

 vélemény formálása,  

 javaslat előterjesztése, elfogadása és elutasítása,  

 panaszkodás írásban és szóban, 

 udvarias kérdések, (Can you tell me…?), 

 egy váratlanul felmerülő probléma megoldása,  

 életrajz írása,  

 hivatalos nyelvezet, formális és informális levélírás, 

 újságcikk írása, 

 rövid történet írása, 

 érvelés, 

 a sajnálkozás kifejezése, 

 vélemény kinyilvánítása, egyetértés és egyetnemértés kifejezései 

 egy (fény)kép leírása 

 prezentáció,  

 beszámoló készítése, 

 angolszász hírességek öltözködési szokásai 

 egy híres angol tv műsor 

 sikeres, híres angolok és amerikaiak,  

 egy amerikai novella részlet olvasása, elemzése, 

 az angolszász országok híres zenészei,  

 híres angol és amerikai színészek, 

 az angolszász oktatási rendszer, 

 egy tipikus angol otthon, 

 az angolszász országok pár híres épülete, 

 ismert angol –amerikai filmek, 

 az angolszász országok egy-két híres sportolója, 

 az angolszász országok nagyvárosai,  

 híres angol nyelvű reklámok,  

 az angolszász országok híres tudósai, történelmi alakjai és 

politikusai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-8+ KER B2 OP 

 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 múlt idők, simple, continuous, perfect igeidők 

 usually és used to használata 

 szenvedő szerkezetek minden igeidőben 

 might, can’t must használata következtetések kifejezésére 

 

Témakörök és szókincs: 

 család és az emberi kapcsolatok, a közösségi háló,  

 mindennapi élet, szabadidő, sport, mozi 

 fényképek és személyiségjegyek,  

 egészség, az emberi test, 

 barátság, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 történet elmesélése, 

 az angolszász országok pár híres épülete, 

 ismert angol és amerikai filmek, 

 az angolszász országok egy-két híres sportolója 

 

 

  



33 

 

 

B2.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a feltételes mód,  

 időhatározós mellékmondatok,  

 a függő beszéd (kérdő és állító mondatok) 

 a főnévi igenév és az –ing alak használata,  

 

Témakörök és szókincs: 

 oktatás, iskolák, iskolatípusok,  

 a munka világa, munkanélküliség,  

 a körülöttünk lévő világ, lakhely, az ideális otthon, a ház 

berendezése, falvak, városok, 

 bevásárlás, online vásárlás,  

 make és let valamint say és tell igék használata 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 

 vélemény formálása, 

 javaslat előterjesztése, elfogadása és elutasítása,  

 panaszkodás írásban és szóban 

 az angolszász oktatási rendszer, 

 tipikus angol otthon, 

 egy híres angol tv műsor 
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B2.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a főnévi igenév és az –ing alak használata,  

 a feltételes múlt,  

 mennyiségjelzők,  

 vonzatos igék,  

 vonatkozói mellékmondatok,  

 „ugye” utókérdések 

 

Témakörök és szókincs: 

 melléknevek és határozók képzése, szóképzés,  

 összetett főnevek,  

 bűntények, bűnözés,  

 politika, vallás, 

 az IT világa, eszközök, berendezések,  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 udvarias kérdések, (Can you tell me…?), 

 egy váratlanul felmerülő probléma megoldása,  

 életrajz írása,  

 sikeres, híres angolok és amerikaiak,  
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B2.4. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 kérdések formálása,  

 segédigék,  

 határozószók (very, pretty, quite, really, rather, incredibly), 

 minél, annál kifejezés; (the…the…+ comparative), 

 a befejezett jelen idő (egyszerű és folyamatos alakok), 

 a melléknevek sorrendje 

 

Témakörök és szókincs: 

 munkahelyi felvételi beszélgetések,  

 aláírás és a személyiség kapcsolata,  

 orvosnál, betegségek, sérülések, tünetek, gyógymódok,  

 időjárás és öltözködés, divat és ruházat,  

 összetett melléknevek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 hivatalos nyelvezet, formális és informális levélírás, 

 híres angol és amerikai színészek, 

 angolszász hírességek öltözködési szokásai 
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B2.5. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 leíró igeidők, folyamatos és befejezett múlt 

 so/…such …that használata 

 a határozószók helye a mondatban,  

 a befejezett jövő és a folyamatos jövő idő,  

 a feltételes mód,  

 időhatározói mellékmondatok,  

 

Témakörök és szókincs: 

 utazás, közlekedés, 

 a környezetvédelem, a környezettudatos életmód,  

 határozószók,  

 take igével kapcsolatos kifejezések,  

 az igék múlt idejű rendhagyó alakja 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 rövid történet írása, 

 érvelés, 

 egy amerikai novella részlet olvasása, elemzése 

 
 

  



37 

 

 

B2.6. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a főnévi igenév és az –ing alak,  

 used to, be used to és get used to használata,  

 feltételes szerkezetek, 

 kívánság kifejezése wish igével 

 

Témakörök és szókincs: 

 érzések kifejezése, 

 …-ed /…ing végű melléknevek használata, 

 zenével kapcsolatos szavak, kifejezések, 

 alvással kapcsolatos kifejezések, szókapcsolatok, 

 idegen eredetű szavak az angol nyelvben, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a sajnálkozás kifejezése, 

 véleménynyilvánítás,  

 újságcikk írása, 

 az angolszász országok híres zenészei  
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B2.7. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 módbeli segédigék használata múlt időben,  

 must, might, may, should, can’t, couldn’t + have szerkezetek,   

 would rather szerkezet,  

 érzékelést kifejező igék,  

 szenvedő szerkezetek, it is said that…; he is thought to…, stb., 

 műveltető szerkezet,  

 a függő beszédben használt igék, (deny, admit, agree…stb.), 

 az as használata 

 

Témakörök és szókincs: 

 bűncselekmények és büntetések, online bűncselekmények 

 az emberi test, testbeszéd, 

 könnyen összetéveszthető igék, (remind, remember, prevent avoid 

etc.), 

 a média világa 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 vélemény kinyilvánítása, egyetértés és ellenvetés kifejezései, 

 egy (fény)kép leírása, 

 híres angol színészek  

 
 

  



39 

 

 

B2.8. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 összetett mondatok, (clauses of contrast and purpose), 

 whenever, whatever használata az összetett mondatokban,  

 nem megszámlálható és többes számú főnevek, 

 névelők és módosítószók,  

 all, every, both stb. használata 

 

Témakörök és szókincs: 

 reklám,  

 az üzleti élettel kapcsolatos kifejezések, 

 nagyvárosok, útikönyvek,  

 tudomány,  

 szóképzés (előtagok és képzők használata), 

 állandósult szókapcsolatok,  

 szópárok (sick and tired, give and take stb.) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 prezentáció,  

 beszámoló készítése, 

 az angolszász országok nagyvárosai,  

 híres angol nyelvű reklámok,  

 az angolszász országok híres tudósai, történelmi alakjai és 

politikusai 
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KER B2. OP. modul B2-es általános nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

 

A célcsoportnak megfelelő általános B2-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák 

korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER C1 szint minimális óraszám 240+ 

30 opcionális 

maximális óraszám 320+ 

40 opcionális 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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. 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  igeidők használata, 

 múlt idők áttekintése, rendszerezése, elbeszélő idők,  

 used to és would használata, 

 jövő idő kifejezésének formái, 

 igei szerkezetek (verb +gerund vagy infinitive használata), 

 vonatkozói mellékmondatok, 

 függő beszéd, 

 módbeli segédigék: képesség, tanácsadás, engedélykérés, lehetőség 

stb. kifejezésére, 

 melléknévi igenevek, 

 feltételes mód,kevert feltételes mondatok,  

 a szenvedő szerkezetek áttekintése, 

 kívánság kifejezése (I wish szerkezettel), 

 a melléknevek közép és felsőfokának áttekintése, 

 have, mint főige és segédige használata, 

 have got kifejezés, 

 mondatszerkesztés, 

 szövegkohéziós eszközök (so, as a result, therefore, consequently, 

because of, due to, owing to, in order to, so as to, so that, in case, but, 

however, nevertheless, in spite of, despite) használata, 

 névmások, 

 get ige használata,  

 határozók és egyéb határozói szerkezetek,  

 következtetések,  

(must, may, might, can’t, should, bound, sure, likely, definitely, probably), 

 hangsúlyozás nyelvi eszközei, fordított szórend használata 

(inversion),  

(No sooner…, Not only…, Not until…, Never…,Only when…; 

Hardly…, Rarely… stb.) 

 tárgyilagosság kifejezése (It seems/appears…; It would seem…, ), 

 apparently, according to, may, might szavak használata, 

 tárgyilagosság kifejezése szenvedő szerkezettel (It is said that…/It 

has been announced…), 

 a múlt idejű alakok használata 

(I wish + múlt idő, If only + múlt idő, I would rather+ múlt idő, It’s 

time + múlt idő), 

 verb+object+gerund vagy infinitive használata, 

 érzékelést jelentő igék, 

 a főnévi igenév és az –ing alak,  

 felkiáltások, 

 a mondathangsúly nyelvi eszközei (ellipszis, behelyettesítés és 

hangsúly fókusz áthelyezése) ellipsis és substitution, cleft sentences, 

 összetett főnevek,  

 birtokos szerkezetek,  

 so és such használata,  

 összehasonlító szerkezetek 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  egyén és család, személyiségjegyek, jellemvonásokat, tulajdonságot 

kifejező melléknevek, 

 munka, tanulás, 

 kereskedelem, üzleti élet, pénzügyekkel kapcsolatos kifejezések,  

 szórakozás, művelődés: művészetek, filmek, könyvek, olvasási 

szokások, 

 politika, történelem és fegyverkezés,  

 egészségügy és gyógyszerek, egészség és fittség 

 utazás és turizmus,  

 bűnözés, 

 vásárlás és eladás, marketinges eszközök,  

 lakóhely, változó világunk,  

 környezetvédelem, környezettudatos életmód,  

 a természet, állatvilág, állatvédelem, állatokkal kapcsolatos szavak és 

kifejezések, 

 étkezés, ételkészítés, nemzetközi konyha,  

 szokások és hagyományok, 

 a jövő: űrturizmus, nanotechnológia, virtuális tér, 

 szuperhősök, 

 híres történelmi események, 

 fontos társadalmi ügyek (globalizáció, társadalmi jóllét, elöregedő 

társadalom, robotok stb.) 

 összetett melléknevek, 

 idővel kapcsolatos kifejezések, 

 get igével kapcsolatos kifejezések,  

 hangok,  

 nyelvi terminológia, 

 összetett melléknevek, 

 melléknevek és elöljárószók,  

 hasonlóságok kifejezése,  

 szóképzés előtagok és képzők segítségével, 

 mozgás kifejezése elöljárószók segítségével,  

 francia eredetű szavak az angol nyelvben,  

 azonos hangzású szavak (peace, piece stb.) 

 gyakran összetéveszthető szavak (beside, besides, lay, lie, actually, 

currently stb.), 

 többjelentésű szavak, 

 kifejezések a luck szóval , 

 vonzatos igék (phrasal verbs with up and down), 

 kifejezések az age szóval, 

 szóképzés, 

 kifejezések a right és left szavakkal, 

 vonzatos igék (phrasal verbs with off and in), 

 kifejezések az end szóval, 

 vonzatos igék (phrasal verbs with out and over), 

 kifejezések a business szóval, 

 a shopping szóval kapcsolatos kifejezések, 

 könnyen összetéveszthető szavak (opportunities/ possibilities, stb.), 

 három szavas vonzatos igék (three-part phrasal verbs), 

 kifejezések az earth, world és ground szavakkal, 

 határozószók, elvont főnevek, 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 

  bemutatkozás,  

 személyleírások készítése, 

 telefonálás, 

 udvarias kérések, 

 előnyben részesítés 

(I would rather…, I would prefer…, I would go for an option because…; 

Given the choice I’d…, If it was up to me I’d…stb.), 

 érvek és ellenérvek,  

 véleménynyilvánítás,  

 panaszkodás,  

 beszámolók,  

 különféle érzelmi állapotok (pl. csodálkozás, összpontosítás, 

lehangoltság, gond, óhajtás, elvárás, csalódottság) kifejezése és 

viszonzása (ezekre megfelelő reagálás),  

 dicséret és bókolás,  

 összefoglalás,  

 ellentmondás,  

 értékelés,  

 tisztázás,  

 fejtegetés, következtetés, 

 információ megerősítése és módosítása,  

 rábeszélés, meggyőzés,  

 tárgyalás,  

 megbízás elintézése,  

 viszonyulás és vélemény kifejezése, azonosítása (felismerése) és 

vitatása,  

 értékítéletek alkotása, illetve erre történő reagálás,  

 bizonyosságok, szükségszerűségek és kötelezettségek 

megbeszélése; 

 személyes kérdések feltevése és megválaszolása, 

 spekuláció kifejezése, 

 javaslattétel, 

 döntéshozás, 

 indoklás, 

 vélemény kifejtése,  

 képleírás, 

 filmajánlás, 
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  kiemelés, nyomatékosítás, 

 tipikus angol jelzőtáblák, feliratok, 

 egy híres város Skóciában, 

 egy neves amerikai zenész bemutatása, 

 angol képzőművészeti alkotások és irodalmi művek, 

 egy nevezetes amerikai filmstúdió bemutatása, 

 két híres amerikai film összehasonlítása, 

 régmúlt civilizációk az angolszász világban, 

 egy-két híres angol-amerikai történelmi esemény megvitatása, 

 hagyományok és szokások az angolszász világban, 

 egy híres angol kultikus hely bemutatása, 

 telefonálási szokások az angolszász világ egyes országaiban,  

 az angol és amerikai irodalom, angol nyelvű műfordítások, 

 híres emberek az angolszász világban,  

 híres cégek a célnyelvi országokban,  

 történetek az angolszász világ hírességeiről,  

 idézetek az angolszász világ hírességeitől 

 egészségügy az angolszász világban, 

 utazás az angolszász világban, 

 állattartási szokások az angolszász világban,  

 az angolszász világ egyes országainak a konyhája, legismertebb 

ételei, receptek 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-8 + KER C1 OP 

 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 have, mint főige és segédige használata, 

 have got kifejezés, 

 mondatszerkesztés, 

 szövegkohéziós eszközök (so, as a result, therefore, consequently, 

because of, due to, owing to, in order to, so as to, so that, in case, but, 

however, nevertheless, in spite of, despite) használata, 

 névmások, 

 elbeszélő idők,  

 used to és would használata 

 

Témakörök és szókincs: 

 munka, tanulás, 

 személyiségjegyek,  

 egyén és család,  

 nyelvi terminológia, 

 elvont főnevek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 motivációs levél írása, 

 személyleírások készítése, 

 bemutatkozás,  

 híres emberek az angolszász világban,  

 híres cégek a célnyelvi országokban,  

 történetek az angolszász világ hírességeiről,  

 idézetek az angolszász világ hírességeitől 

 

 

  



47 

 

 

C1.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 get ige használata,  

 szövegkohéziós eszközök,  

 határozók és egyéb határozói szerkezetek,  

 következtetések,  

(must, may, might, can’t, should, bound, sure, likely, definitely, probably), 

 hangsúlyozás nyelvi eszközei, fordított szórend használata 

(inversion),  

(No sooner…, Not only…, Not until…, Never…,Only when…; 

Hardly…, Rarely… stb.) 

 

Témakörök és szókincs: 

 francia eredetű szavak az angol nyelvben,  

 könyvek, 

 olvasási szokások,   

 politika, történelem és fegyverkezés,  

 hangok,  

 összetett melléknevek 

 get igével kapcsolatos kifejezések,  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 telefonálás, 

 telefonálási szokások az angolszász világ egyes országaiban,  

 az angolszász világ egyes történelmi eseményei,  

 az angol és amerikai irodalom, angol nyelvű műfordítások 
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C1.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 tárgyilagosság kifejezése (It seems/appears…; It would seem…, ), 

 apparently, according to, may, might szavak használata, 

 tárgyilagosság kifejezése szenvedő szerkezettel (It is said that…/It 

has been announced…), 

 a múlt idejű alakok használata 

(I wish + múlt idő, If only + múlt idő, I would rather+ múlt idő, It’s 

time + múlt idő), 

 verb+object+gerund vagy infinitive használata, 

 a feltételes mód 

 

Témakörök és szókincs: 

 idővel kapcsolatos kifejezések, 

 kereskedelem, üzleti élet, pénzügyekkel kapcsolatos kifejezések,  

 telefonálás, 

 melléknevek és elöljárószók,  

 összetett melléknevek, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 udvarias kérések, 

 telefonálási szokások az angolszász világ egyes országaiban, 
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C1.4. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 engedély, kötelezettség, szükségszerűség kifejezése,  

 érzékelést jelentő igék, 

 a főnévi igenév és az –ing alak,  

 a jövő idő kifejezése,  

 felkiáltások  

 

Témakörök és szókincs: 

 egészség és gyógyszerek,  

 beszámolók,  

 utazás és turizmus,  

 hasonlóságok kifejezése,  

 szóképzés előtagok és képzők segítségével, 

 mozgás kifejezése elöljárószók segítségével,  

 könnyen összetéveszthető szavak,  

 azonos hangzású szavak (peace, piece stb.) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 előnyben részesítés 

(I would rather…, I would prefer…, I would go for an option because…; 

Given the choice I’d…, If it was up to me I’d…stb.), 

 egészségügy az angolszász világban, 

 utazás az angolszász világban 
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C1.5. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a mondathangsúly nyelvi eszközei (ellipszis, behelyettesítés és 

hangsúly fókusz áthelyezése) ellipsis és substitution, cleft sentences, 

 összetett főnevek,  

 birtokos szerkezetek,  

 so és such használata,  

 összehasonlító szerkezetek 

 

Témakörök és szókincs: 

 a természet, állatvilág, állatvédelem,  

 ételkészítés, nemzetközi konyha,  

 gyakran összetéveszthető szavak (beside, besides, lay, lie, actually, 

currently stb.), 

 többjelentésű szavak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 érvek és ellenérvek,  

 véleménynyilvánítás,  

 panaszkodás,  

 állattartási szokások az angolszász világban,  

 az angolszász világ egyes országainak a konyhája, legismertebb 

ételei, receptek 
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C1.6. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 igeidők használata, 

 múlt idők áttekintése, rendszerezése, 

 jövő idő kifejezésének formái, 

 igei szerkezetek (verb +gerund vagy infinitive használata), 

 vonatkozói mellékmondatok 

 

Témakörök és szókincs: 

 jellemvonásokat, tulajdonságot kifejező melléknevek, 

 szokások és hagyományok, 

 állatokkal kapcsolatos szavak és kifejezések, 

 könnyen összetéveszthető igék, 

 a jövő: űrturizmus, nanotechnológia, virtuális tér, 

 kifejezések a luck szóval,  

 vonzatos igék (phrasal verbs with up and down), 

 kifejezések az age szóval 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 személyes vélemény kifejtése, 

 személyes kérdések feltevése és megválaszolása, 

 spekuláció kifejezése, 

 javaslattétel, 

 hagyományok és szokások az angolszász világban, 

 egy híres angol kultikus hely bemutatása  

 

 

  



52 

 

 

C1.7. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtan:  

 függő beszéd, 

 módbeli segédigék: képesség, tanácsadás, engedélykérés, lehetőség 

stb. kifejezése, 

 melléknévi igenevek, 

 feltételes mód, 

 

Témakörök és szókincs: 

 egészség és fittség, 

 szuperhősök, 

 híres történelmi események, 

 fontos társadalmi ügyek (globalizáció, társadalmi jóllét, elöregedő 

társadalom, robotok stb.), 

 szóképzés, 

 kifejezések a right és left szavakkal, 

 vonzatos igék (phrasal verbs with off and in), 

 kifejezések az end szóval, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 döntéshozás, 

 indoklás, 

 érvelés, 

 vélemény kifejtése,  

 régmúlt civilizációk az angolszász világban, 

 egy-két híres angol-amerikai történelmi esemény megvitatása 
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C1.8. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtan:  

 a szenvedő szerkezetek áttekintése, 

 kevert feltételes mondatok, 

 kívánság kifejezése (I wish szerkezettel), 

 a melléknevek közép és felsőfokának áttekintése, 

 kiemelés, nyomatékosítás (inversion),  

 

Témakörök és szókincs: 

 bűnözés, 

 vásárlás és eladás, 

 marketinges eszközök, 

 művészetek, szórakozás, 

 filmek, 

 változó világunk, környezetvédelem, időjárás 

 vonzatos igék (phrasal verbs with out and over), 

 kifejezések a business szóval, 

 a shopping szóval kapcsolatos kifejezések, 

 könnyen összetéveszthető szavak (opportunities/ possibilities, stb.), 

 három szavas vonzatos igék (three-part phrasal verbs), 

 kifejezések az earth, world és ground szavakkal, 

 határozószók, 

 

 Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 ajánlattevés, 

 képleírás, 

 filmajánlás, 

 kiemelés, nyomatékosítás, 

 javaslattétel,  

 tipikus angol jelzőtáblák, feliratok, 

 egy híres város Skóciában, 

 egy neves amerikai zenész bemutatása, 

 angol képzőművészeti alkotások és irodalmi művek,  

 egy nevezetes amerikai filmstúdió bemutatása, 

 két híres amerikai film összehasonlítása, 
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KER C1. OP. modul C1-es általános nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

 

A célcsoportnak megfelelő általános C1-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák 

korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER C2 szint minimális óraszám 180  maximális óraszám 240  

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  az igeidők áttekintése, rendszerezése 

 a múlt idők áttekintése, rendszerezése (a múlt idő használata 

történetek és történések elmesélésére, múlt idejű alakok jelen és 

jövő idejű jelentéssel) 

 a jövő idők rendszerezése (jövő idők és jövő idejű kifejezések)  

 a perfect idők rendszerezése (past perfect, present perfect, future perfect, 

present perfect continuous) 

 igei szerkezetek áttekintése: gerund és infinitive, 

 statikus igék használatának átfogó rendszerezése,  

 egyszerű és folyamatos alakok áttekintése, rendszerezése, 

 a főnévi igenév és az –ing alak használatának elmélyítése,  

 összetett mondatok rendszerezése, 

 mondathangsúly fókuszának áthelyezése: cleft sentences, 

 lehetőség, valószínűség, kötelezettség kifejezése –áttekintés,  

 műveltető szerkezetek áttekintése, elmélyítése,  

 szenvedő szerkezetek áttekintése, elmélyítése, 

 vonatkozói mellékmondatok áttekintése, elmélyítése 

 a have és a get igék használatának áttekintése, kibővítése 

 függő beszéd áttekintése,  

 indirekt kérdések rendszerezése,  

 igei szókapcsolatok áttekintése, elmélyítése 

 feltételes mód if kötőszóval, és anélkül: alternatív feltételes mód 

áttekintése (should you…, if I were, …had I …, provided…, 

providing…,unless…,supposing szavakkal) 

 összetett mondatok rendszerezése 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  a média hatása az emberekre, 

 környezetvédelem, környezettudatos életmód, 

 állatokkal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,  

 különböző szövegtípusok nyelvi eszközeinek gyakorlása (érvelés, 

leírás stb.) 

 kultúra és a nyelv összefüggései,  

 egy képzőművészeti alkotás leírása,  

 hivatalos és baráti stílusjegyek írott és beszélt nyelvben,  

 idegen eredetű szavak az angol nyelvben,  

 könyvkritika írása, 

 a család szerepe a modern társadalomban,  

 biztonság és veszély a modern társadalmakban,  

 fóbiák és azok kezelése,  

 az egészséges életmód, sportok,  

 alternatív gyógyászat, 

 életstílusok,  

 érzések kifejezésének nyelvi eszközei,  

 jogrendszerek, az emberi jogok,  

 bűncselekmények,  

 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok,  

 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra,  

 tudomány és technológia a XXI. században,  

 szórakozás, szabadidő a XXI. században, elemzések,  

 a hírességek és a média  

 a pénz szerepe és hatásai,  

 a fogyasztói társadalom,  

 utazás és turizmus kérdései napjainkban, útikönyvek, híres 

felfedezők,  

 utazással kapcsolatos újságcikkek, 

 a hivatalos levél stílusjegyei,  

 szövegkohéziós eszközök áttekintése, bővítése (by the way, 

incidentally, as regards, still, stb.), 

 az érdeklődés felkeltésének nyelvi eszközei – rendszerezés, 

elmélyítés  

 ok és okozat nyelvi eszközeinek áttekintése (due to, hence, provoke, 

trigger, on account of, give rise to, stb. ) 

 weather és storm szavakkal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,  

 állandósult szókapcsolatok: risk és danger szavakkal,  
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  sporttal kapcsolatos idiomatikus kifejezések, 

 betegségekkel és sérülésekkel kapcsolatos kifejezések, (slipped 

headache, eye cramp, stb.)  

 life szóval kapcsolatos kifejezések idiómák 

 határozók áttekintése, kibővítése (admittedly, realistically, 

coincidentally, stb.) 

 a modern technológiával kapcsolatos kifejezések (go into warp speed, 

big bang, quantum leap stb.), 

 állandósult szókapcsolatok: bűncselekmények, büntetések 

témakörben,  

 law szóval kapcsolatos kifejezések, (law unto herself, above the law, the 

letter of the law stb.) 

 elöljárószók áttekintése és rendszerezése,  

 összetett melléknevek,  

 szövegkohéziós eszközök rendszerezése,  

 get ige különböző jelentéseinek áttekintése, bővítése,  

 állandósult szókapcsolatok: memory szóval,  

 would használatának áttekintése, rendszerezése,  

 szóképzés előtagok segítségével (un-, im-, inter-, dis-, under-, in-, 

over-, stb.),  

 idiomatikus szerkezetek (why on earth, way beyond, no way, by far, 

stb.) 

 szóképzés, (-ency, -ication, ance, -ment, -tion, -ure, -al, -ant, -ee) 

képzőkkel, 

 listen, hear és ear szavakkal kapcsolatos kifejezések,  

 face szó használata, állandósult szókapcsolatok, (face facts, lose face, 

on the face of it, stb.), 

 étellel és itallal kapcsolatos melléknevek,  

 make szóval kapcsolatos kifejezések bővítése,  

 pénzügyek, pénzzel kapcsolatos közmondások, kifejezések, 

állandósult szókapcsolatok,  

 poor, rich szavak szinonimáinak áttekintése 

 kereskedelemmel kapcsolatos kifejezések,  

 market szóval kapcsolatos kifejezések,  

 siker és kudarc témákkal kapcsolatos kifejezések áttekintése,  

 állandósult szókapcsolatok if szóval (what if, even if, if and when, as if, 

only if, if only, if so, if not stb.), 

 cut, road, és path szavakkal kapcsolatos kifejezések  
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  szövegelemzés, 

 egy képzőművészeti alkotás leírása,  

 érvelések, 

 hatékony prezentáció,  

 rábeszélés és meggyőzés,  

 beszámolók,  

 alternatívák felvázolása,  

 tapintat kifejezése,  

 értékelések,  

 hivatalos levél,  

 újságcikkírás,  

 viselkedési kultúrák azonosságai és különbözőségei a célnyelvi és 

magyar közegben, 

 angol és amerikai gazdaságtörténelmi események,  

 az amerikai filmipar, Hollywood 

 környezettudatos életmód és szokások az angolszász világ 

országaiban,  

 egy híres angol író,  

 az angolszász világ hírességei,  

 a modern család az angolszász országokban,  

 egy híres építmény,  

 az angolszász világ technikai újításai napjainkban,  

 az angol és amerikai jogrendszer,  

 angol nyelvű felmérések, elemzések, 

 angol és amerikai gazdaságtörténelmi események,  

 híres angol éttermek,  

 az angol és amerikai üzleti élet, 

 az angolszász világ legfontosabb turisztikai látványosságai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-6 

 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 a múlt idők áttekintése, rendszerezése (a múlt idő használata 

történetek és történések elmesélésére, múlt idejű alakok jelen és 

jövő idejű jelentéssel) 

 a jövő idők rendszerezése (jövő idők és jövő idejű kifejezések)  

 összetett mondatok rendszerezése, 

 

Témakörök és szókincs: 

 a média hatása az emberekre, 

 környezetvédelem, környezettudatos életmód,   

 állatokkal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,  

 get ige különböző jelentéseinek áttekintése, bővítése,  

 állandósult szókapcsolatok: memory szóval,  

 would használatának áttekintése, rendszerezése,  

 szövegkohéziós eszközök rendszerezése,  

 elöljárószók áttekintése és rendszerezése,  

 összetett melléknevek,  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 újságcikkírás,  

 környezettudatos életmód és szokások az angolszász világ 

országaiban,  
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C2.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 mondathangsúly fókuszának áthelyezése: cleft sentences, 

 a perfect idők rendszerezése (past perfect, present perfect, future perfect, 

present perfect continuous) 

 az igeidők áttekintése,  

 

Témakörök és szókincs: 

 a kultúra és a nyelv összefüggései,  

 egy képzőművészeti alkotás leírása, 

 hivatalos és baráti stílusjegyek,  

 szóképzés előtagok segítségével (un-, im-, inter-, dis-, under-, in-, 

over-, stb.),  

 idiomatikus szerkezetek (why on earth, way beyond, no way, by far, 

stb.), 

 idegen eredetű szavak az angol nyelvben,  

 könyvkritika írás, 

 a család szerepe a modern társadalomban,  

 szövegkohéziós eszközök áttekintése, bővítése (by the way, 

incidentally, as regards, still, stb.), 

 különböző szövegtípusok nyelvi eszközeinek gyakorlása, (érvelés, 

leírás stb. ), 

 az érdeklődés felkeltésének nyelvi eszközei – rendszerezés, 

elmélyítés,  

 ok és okozat nyelvi eszközeinek áttekintése (due to, hence, provoke, 

trigger, on account of, give rise to, stb. ), 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.) 

 szövegelemzés, 

 angol műelemzés,  

 egy híres angol író,  

 az angolszász világ hírességei,  

 a modern család az angolszász országokban,  

 egy híres építmény leírása,  
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C2.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 lehetőség, valószínűség, kötelezettség kifejezése –áttekintés,  

 igeidők rendszerezése: egyszerű és folyamatos igealakok,  

 igei szerkezetek áttekintése: gerund és infinitive,  

 műveltető szerkezetek áttekintése, elmélyítése,  

 szenvedő szerkezetek áttekintése, elmélyítése, 

 vonatkozói mellékmondatok áttekintése, elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 biztonság és veszély a modern társadalmakban,  

 fóbiák és azok kezelése,  

 a hivatalos levél stílusjegyei,  

 az egészséges életmód, sportok,  

 alternatív gyógyászat, 

 életstílusok,  

 sporttal kapcsolatos idiomatikus kifejezések, 

 betegségekkel és sérülésekkel kapcsolatos kifejezések, (slipped 

headache, eye cramp, stb.)  

 érzések kifejezésének nyelvi eszközei,  

 life szóval kapcsolatos kifejezések idiómák, 

 határozók áttekintése, kibővítése (admittedly, realistically, 

coincidentally, stb.) 

 weather és storm szavakkal kapcsolatos idiomatikus kifejezések,  

 állandósult szókapcsolatok: risk és danger szavakkal,  

 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 érvelések, 

 beszámolók,  

 hatékony prezentáció,  

 rábeszélés és meggyőzés,  
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C2.4. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 statikus igék használatának átfogó rendszerezése,  

 egyszerű és folyamatos alakok áttekintése, rendszerezése, 

 a főnévi igenév és az –ing alak használatának elmélyítése,  

 

Témakörök és szókincs: 

 tudomány és technológia a XXI. században,  

 a modern technológiával kapcsolatos kifejezések (go into warp speed, 

big bang, quantum leap stb.), 

 jogrendszerek, az emberi jogok,  

 bűncselekmények,  

 állandósult szókapcsolatok: bűncselekmények, büntetések,  

 law szóval kapcsolatos kifejezések, (law unto herself, above the law, the 

letter of the law stb.) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 szövegelemzés, 

 az angolszász világ technikai újításai napjainkban,  

 az angol és amerikai jogrendszer,  
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C2.5. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a have és a get igék használatának áttekintése, kibővítése, 

 szenvedő szerkezetek áttekintése, rendszerezése, 

 műveltető alakok áttekintése, rendszerezése: have something done,  

 összetett mondatok rendszerezése 

 

Témakörök és szókincs: 

 munkavállalás kérdései, kiválasztási folyamatok,  

 munkanélküliség hatása a modern társadalmakra,  

 szórakozás, szabadidő a XXI. században, elemzések,  

 a hírességek és a média  

 szóképzés, (-ency, -ication, ance, -ment, -tion, -ure, -al, -ant, -ee) 

képzőkkel, 

 listen, hear és ear szavakkal kapcsolatos kifejezések,  

 face szó használata, állandósult szókapcsolatok, (face facts, lose face, 

on the face of it, stb.), 

 étellel és itallal kapcsolatos melléknevek,  

 make szóval kapcsolatos kifejezések bővítése,  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 hatékony prezentáció,  

 elemzések,  

 beszámolók,  

 hivatalos levél,  

 értékelések,  

 alternatívák felvázolása,  

 tapintat kifejezése,  

 angol nyelvű újságcikkek elemzése (felmérések, elemzések), 

 angol és amerikai gazdaságtörténelmi események,  

 az amerikai filmipar, Hollywood 
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C2.6. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 40  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 függő beszéd áttekintése,  

 indirekt kérdések rendszerezése,  

 igei szókapcsolatok áttekintése, elmélyítése 

 feltételes mód if kötőszóval, és if nélkül: alternatív feltételes mód 

áttekintése (should you…, if I were, …had I …, provided…, 

providing…,unless…,supposing szavakkal) 

 

Témakörök és szókincs: 

 a pénz szerepe és hatásai,  

 a fogyasztói társadalom,  

 pénzügyek, pénzzel kapcsolatos közmondások, kifejezések, 

állandósult szókapcsolatok,  

 poor, rich szavak szinonimáinak áttekintése, 

 kereskedelemmel kapcsolatos kifejezések,  

 market szóval kapcsolatos kifejezések,  

 siker és kudarc témákkal kapcsolatos kifejezések áttekintése,  

 utazás és turizmus kérdései napjainkban, útikönyvek, híres 

felfedezők,  

 utazással kapcsolatos újságcikkek,  

 állandósult szókapcsolatok if szóval (what if, even if, if and when, as if, 

only if, if only, if so, if not stb.), 

 cut, road, és path szavakkal kapcsolatos kifejezések  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 beszámolók,  

 értékelések,  

 alternatívák keresése,  

 angol nyelvű szakirodalom olvasása (felmérés, elemzések), 

 angol és amerikai gazdaságtörténelmi események,  

 híres angol éttermek,  

 az angol és amerikai üzleti élet, 

 az angolszász világ legfontosabb turisztikai látványosságai 
 

 

 

 


