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KÉPZÉSI PROGRAM  

 

 

1. A képzési program  

 

1.1.  

Megnevezése 

 

 

Angol C2 1 1 039 – KER C1-es szint  

 

1.2.  

OKJ azonosító  

 

 

nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója 
Angol C2 1 1 039 nyelvi programkövetelmény  

1.4.  

Engedély megszerzését követően a 

nyilvántartásba-vételi szám  

 

 

E-000547/2014/C001 

 

1.5.  

A képzési program célja 

 

 

A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák 

elsajátítása KER A1 szinttől KER C1 szintig. 

 

1.6.  

A képzési program célcsoportja 

 

 

Olyan egyének, akik általános angol nyelvtudásukat 

fejleszteni szeretnék.  
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2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 

2.1. KER A1 szinten:  

 

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. 

2.2. KER A2 szinten:  

 

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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2.3. KER B1 szinten: 

 

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. 

2.4. KER B2 szinten: 

 

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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2.5 KER C1 szinten: 

 

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. 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

 

3.1. Iskolai végzettség Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel. 

3.2. Szakmai végzettség Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel. 

3.3. Szakmai gyakorlat Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel. 

3.4. Egészségügyi alkalmasság Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel. 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek Az első tananyagegységbe való belépéshez az alapvető 

anyanyelvi írás-, olvasás-, valamint beszédkészségen túl nem 

kapcsolódik bemeneti követelmény. 

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolódás 

hoz legalább 60%-osrateljesítendő a képző intézménynek a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő 

feladatsora vagy a bekapcsolódás tárgyát képező modult 

megelőző modul  záróvizsgájának feladatsora.   

 

A képzésben résztvevő bekapcsolódhat a képzés adott 

moduljába akkor is, ha a nyelvtudását más képző intézmény 

által kiállított, 6 hónapnál nem régebbi, azonos 

programkövetelmény alapján megírt, más képzési program 

adott bekapcsolódási szintet megelőző modulja vagy 

tananyagegysége teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja. 

  

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába akkor is, ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a 

négy alapkészséget mérő nyelvvizsgabizonyítvánnyal 

igazolja. 
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3.6. Egyéb feltételek nem releváns 

4. A programban való részvétel feltételei 

 

4.1. Részvétel követésének módja Haladási napló és jelenléti ív a 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 

24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal, 

naprakész adatokkal, folyamatosan vezetve  

4.2. Megengedett hiányzás modulonként 20 % 

4.3. Egyéb feltételek Felnőttképzési szerződés megkötése a képző intézmény és a 

résztvevő között, a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvény 

tartalmi követelményei alapján. 

Támogatott képzés esetén a támogatást nyújtó által meghatározott, 

cég által megrendelt külső nyelvi képzés esetén a megrendelő belső 

szabályzatában meghatározott további szigorító feltételek (pl. 20%-

nál kisebb hiányzás). 

5. Tervezett képzési idő 

 

5.1. Elméleti órák száma 780 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma -- 

5.3. Összes óraszám 780 óra 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása 

 

6.1. A képzés formája csoportos képzés  

6.2. A képzés típusa kontaktórás nyelvi képzés 

6.3. A képzés fajtája általános nyelvi képzés 

6.4. A képzés szintjei KER A1 szinttől KER C1 szintig 

 
7. A tananyagegységek 

 A tananyagegység 

megnevezése 

A tananyagegység óraszáma A tananyagegység bemeneti 

feltétele 

7.1. A1.1 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.2. A1.2 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.3. A1.3 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.4. A2.1 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.5. A2.2 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.6. A2.3 modul  30 óra Lásd: 3.5 
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7.7. B1.1 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.8. B1.2 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.9. B1.3 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.10. B1.4 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.11. B2.1 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.12. B2.2 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.13. B2.3 modul 30 óra Lásd: 3.5 

7.14. B2.4 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.15. B2.5 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.16. B2.6 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.17. B2.7 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.18. B2.8 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.19 C1.1 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.20 C1.2 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.21 C1.3 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.22 C1.4 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.23 C1.5 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.24 C1.6 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.25 C1.7 modul  30 óra Lásd: 3.5 

7.26 C1.8 modul  30 óra Lásd: 3.5 

. 
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A képzés struktúrája 

A 

tananyagegység 

sorszáma 

A 

tananyagegység 

megnevezése 

Óraszám 

tananyag-

egységenként 

Óraszám 

KER 

szintenként 

 

Megszerezhető minősítés 

1. A1.1 modul  30 óra  

90 óra 

tanúsítvány/igazolás  

2. A1.2 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

3. A1.3 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

4. A2.1 modul  30 óra  

90 óra 

tanúsítvány/igazolás  

5. A2.2 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

6. A2.3 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

7. B1.1 modul  30 óra  

120 óra 

tanúsítvány/igazolás  

8. B1.2 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

9. B1.3 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

10. B1.4 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

11. B2.1 modul  30 óra  

 

 

 

240 óra 

tanúsítvány/igazolás  

12. B2.2 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

13. B2.3 modul 30 óra tanúsítvány/igazolás  

14. B2.4 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

15. B2.5 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

16. B2.6 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

17. B2.7 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

18. B2.8 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

19. C1.1 modul  30 óra  

 

 

 

240 óra 

tanúsítvány/igazolás  

20. C1.2 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

21. C1.3 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

22. C1.4 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

23. C1.5 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

24. C1.6 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

25. C1.7 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

26. C1.8 modul  30 óra tanúsítvány/igazolás  

  Összesen: 780 óra  
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7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése A1.1 modul 

7.1.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.1.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a létige – állító, tagadó, kérdő mondatokban, jelen és múlt 

időben 

 a főnevekegyeséstöbbesszáma 

 névelők, birtokosnévmások (a / an, the, my / your / his / her, 

stb.)  

 birtokosszerkezet (possessive’s)  

 melléknevekhasználata 

 gyakoriságotjelentőidőhatározószók 

 

Témakörök és szókincs 

 számok 1-20 

 országok nevei 

 nemzetiségek, nyelvek 

 mindennapi tárgyak 

 családtagok 

 ételek és italok 

 foglalkozások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 köszönési formák 

 mások bemutatása 

 az óra - az idő kifejezése 

 

 formális-informális emberi kapcsolatok és ezeknek a 

nyelvhasználatban történő megjelenése 

 az Egyesült Királyság részei 

 névhasználat az Egyesült Királyságban 

 munkahelyek 

 

7.1.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.1.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.1.6. Gyakorlati órák 

száma 

-- 

7.1.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése A1.2 modul 

7.2.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.2.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 gyakoriságotjelentőidőhatározószók 

 egyszerűjelenidő (Present Simple) 

 kérdőszók 

 aThereis … / Thereare … szerkezet  

 a can / can’t segédige 

 egyszerű múlt idő-ed végződéssel képzett múlt idejű 

igealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok állító, 

tagadó és kérdő mondatokban 

 

Témakörök és szókincs 

 napirend 

 gyakori cselekvések 

 település-részek 

 lakás, szobák, bútorok 

 napirend 

 sportok 

 szabadidős tevékenységek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 az óra - az idő kifejezése 

 udvarias kérés 

 a dátumok kifejezése 

 

 munkahelyek 

 vásárlás az angol nyelvterület országaiban 

 árak kifejezése 

 

7.2.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.2.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.2.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése A1.3 modul 

7.3.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.3.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 egyszerű múlt idő-ed végződéssel képzett múlt idejű 

igealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok állító, 

tagadó és kérdő mondatokban 

 like + -ingvégződésűkövetőigealakok 

 jövő idő - begoing to 

 

Témakörök és szókincs 

 település-részek 

 üzletek 

 időjárás 

 színek 

 ruhafélék 

 közlekedési eszközök 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 a dátumok kifejezése 

 problémák jelzésének módjai 

 eligazodás közterületeken 

 gyakori, helyzetekhez kötött kifejezések (Sok szerencsét!, 

Ne aggódj!...) 

 

 árak kifejezése 

 közterületek az angol nyelvterület országaiban 

 

7.3.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.3.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.3.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése A2.1 modul 

7.4.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.4.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a létige múlt ideje 

 aThereis … / Thereare … szerkezet  

 egyszerű múlt idő –-ed végződéssel képzett múlt idejű 

igealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok állító, 

tagadó és kérdő mondatokban 

 some ésanyhasználata 

 therewas / therewere 

 folyamatos jelen idő a jelenben éppen folyamaban levő 

cselekvések kifejezésére   

 az eddig tanult jelen idők összevetése 

 

Témakörök és szókincs 

 érzelmek (pozitív és negatív) 

 gyakori módhatározók 

 település-részek (utcák, terek) 

 lakás, szobák, bútorok 

 ételek és italok (jellemző mennyiségekkel) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 a dátum kifejezése 

 vásárlás 

 

 élettörténetek angol nyelvterületről 

 üzletek az angol nyelvterület országaiban 

7.4.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.4.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.4.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.5. Tananyagegység 

7.5.1. Megnevezése A2.2 modul 

7.5.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.5.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a határozatlan névelő használata 

 howmuch / howmany?  

 melléknevek fokozása  

 some ésanyhasználata 

 

Témakörök és szókincs 

 üdülés, kirándulás 

 emberek külső jellemzése 

 szállás-fajták (szálloda, hostel, B&B) 

 időjárás (igékkel és melléknevekkel) 

 utazás (tömegközlekedés, kocsi) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 rendelés étteremben 

 útbaigazítás 

 étkezés az angol nyelvterület országaiban 

7.5.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.5.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.5.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.5.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

  



     Előzetes minősítést végző  
    szakértő szignója 

 

13 

7.6. Tananyagegység 

7.6.1. Megnevezése A2.3 modul 

7.6.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.6.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a present perfect igeidő használata múltbeli tapasztalatok 

kifejezésére  

 have been to 

 a present perfect és a  past simple igeidők egybevetése 

 

Témakörök és szókincs 

 üdülés, kirándulás 

 emberek külső jellemzése 

 szállás-fajták (szálloda, hostel, B&B) 

 időjárás (igékkel és melléknevekkel) 

 utazás (tömegközlekedés, kocsi) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 jegyvásárlás utazáshoz 

 szállodai foglalás 

 

 szállás-fajták és közlekedés az angol nyelvterület 

országaiban 

 

7.6.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.6.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.6.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.6.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.7. Tananyagegység 

7.7.1. Megnevezése B1.1 modul 

7.7.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.7.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő - kérdések 

 vonatkozói mellékmondatok (who, which) 

 have (got) 

 egyszerű múlt idő –-ed végződéssel képzett múlt idejű 

igealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok  

 folyamatos múlt idő 

 a presentperfectsimple igeidő használata  

 kérdések segédigékkel és segédigék nélkül 

 

Témakörök és szókincs 

 család, családtagok, nagycsalád 

 étkezés (otthon, étteremben) 

 sport (csapatjátékok) 

 utazás (by..., journey, trip) 

 üdülés 

 szórakozás, szórakozóhelyek 

 pénz, bankkártya, váltás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 a személy-leírás nyelvi eszközei 

 vásárlás 

 rendelés 

 

 étkezés az Egyesült Királyságban és az USA-ban 

 valuták 

 bank-kártyák 

7.7.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.7.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.7.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.7.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.8. Tananyagegység 

7.8.1. Megnevezése B1.2 modul 

7.8.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.8.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a going to segédigehasználata 

 a folyamatos jelen idő 

 will / won’t használata jövő idő kifejezésére 

 present perfect simpleés  present perfectcontinuous igeidők  

 melléknevek fokozása  

 feltételes mód (first and second conditionals) 

 

Témakörök és szókincs 

 mobil-telefon 

 képességek 

 ruhák, ruhavásárlás 

 öltözködés 

 iskolák (fajták, életkorok, tanulás) 

 lakás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 telefonálás  

 

 iskolarendszer az Egyesült Királyságban és az USA-ban 

7.8.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.8.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.8.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.8.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.9. Tananyagegység 

7.9.1. Megnevezése B1.3 modul 

7.9.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és szókincset, 

elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa modulhoz tartozó 

Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.9.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 have to, don’t have to, must, mustn’t segédigék használata 

 should / shouldn’t segédisgék használata 

 present perfect simple és  present perfectcontinuous igeidők  

 feltételes mód (first and second conditionals) 

 egyszerű múlt idő –-ed végződéssel képzett múlt idejű 

igealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok  

 

Témakörök és szókincs 

 érzelmek 

 mozgás (egészség, fittség) 

 sport (sportágak) 

 munka (munkahely, munkanélküliség) 

 természeti világ – állatok 

 vásárlás (módozatok) 

 média (írott és elektronikus) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 érzelmek kifejezése 

 vásárlás 

 érdeklődés 

 

 munkavállalás más országban 

 szórakozás az Egyesült Királyságban és az USA-ban 

7.9.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.9.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.9.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.9.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.10. Tananyagegység 

7.10.1. Megnevezése B1.4 modul 

7.10.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.10.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 szenvedő szerkezet  

 szórend 

 mennyiségjelzők 

 vonatkozói mellékmondatok (who, which) 

 feltételes mód (first and second conditionals) 

 

Témakörök és szókincs 

 média (írott és elektronikus) 

 szerencsés helyzetek 

 egészséges életmód 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 szerencse és pech kifejezése 

 vélemény kifejezése 

 

 brit és amerikai híres emberek életrajzai 

7.10.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.10.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.10.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.10.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.11. Tananyagegység 

7.11.1. Megnevezése B2.1 modul 

7.11.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.11.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 minél..., annál... (the…the…+ középfok)  

 egyszerű, folyamatos és perfect igeidők 

 szenvedő szerkezet különböző igeidőkben 

 jelen perfect egyszerű és folyamatos igeidők  

 

Témakörök és szókincs 

 személyiségjegyek (pozitív, negatív) 

 emberi kapcsolatok (családon belüli és kívüli) 

 betegségek és gyógyulás 

 életmód (egészségmegőrzés, teljes élet) 

 család (nagycsalád, rokonság) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 formális és informális nyelvhasználat 

 a társasági érintkezés helyzetei és a nyelvi megvalósítás 

módjai 

 információ-csere 

 

 hírességek az angol nyelvterületről 

 élet egy idegen országban 

7.11.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.11.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.11.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.11.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.12. Tananyagegység 

7.12.1. Megnevezése B2.2 modul 

7.12.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.12.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a jelzők sorrendje 

 jövő perfect egyszerű és folyamatos igeidők 

 

Témakörök és szókincs 

 sztereotípiák (nemzeti, igazságos-igazságtalan) 

 utazás, közlekedés (tömegközlekedés, saját eszköz) 

 olvasás (nyomtatott könyv, e-book) 

 vásárlás, üzletek 

 sport (versenysportok, csapatjátékok) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 mindennapi szükségletek kifejezése 

 hirtelen érzelmek kifejezése 

 öltözködés az angol nyelvterület országaiban 

7.12.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.12.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.12.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.12.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.13. Tananyagegység 

7.13.1. Megnevezése B2.3 modul 

7.13.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.13.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 szenvedő szerkezet különböző igeidőkben 

 jövő perfect egyszerű és folyamatos igeidők  

 a feltételes módok kifejezése 

 mennyiségekkifejezése 

 jövőidejűigealakok 

 

Témakörök és szókincs 

 bűnözés – bűnüldözés 

 időjárás (jelenlegi és előrejelzés) 

 biztonság, kockázatok 

 lakóhely, otthon (lakberendezés, házvásárlás) 

 vásárlás (üzletek, bevásárlóközpontok) 

 könyvek és filmek  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 információ-kérés 

 érdeklődés kifejezése 

 hivatalos bejelentés 

 

 angol nyelvű szépirodalom 

7.13.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.13.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.13.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.13.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.14. Tananyagegység 

7.14.1. Megnevezése B2.4 modul 

7.14.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.14.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 feltételes módok  

 segédigék 

 érzékelést jelentő igék 

 melléknév-fokozás 

 

Témakörök és szókincs 

 érzelmek, reakciók, érzékelés 

 kommunikáció (telefon, internet) 

 az emberi test 

 tanulás (nyelvtanulás, life-long learning) 

 munka (munkahely, munkanélküliség) 

 életmód (egészséges, teljes) 

 időjárás (jelenlegi, előrejelzés) 

 

 Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 gondolatok és érzelmek kifejezése 

 telefonálás angol nyelven 

 

 festészet az angol nyelvterület országaiban 

7.14.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.14.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.14.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.14.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.15. Tananyagegység 

7.15.1. Megnevezése B2.5 modul 

7.15.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.15.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 gerundium és főnévi igenév  

 a used to, be used to, get used to segédige és kifejezések 

használata 

 függő beszéd 

 a have to – should – must segédigék használata 

 

Témakörök és szókincs 

 zene (műfajok, zenehallgatás) 

 média (nyomtatott, elektronikus) 

 aktuális közéleti témák 

 szolgáltatások  

 étkezés (otthon, étteremben, nemzetek konyhái) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 a társalgás művészete 

 előnyök és hátrányok kifejezése 

 

 zeneirodalom az angol nyelvterület országaiban 

 média az angol nyelvterület országaiban 

7.15.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.15.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.15.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.15.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.16. Tananyagegység 

7.16.1. Megnevezése B2.6 modul 

7.16.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.16.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a névelők használata  

 megszámlálhatatlan és megszámlálható főnevek  

 műveltető szerkezet (have something done) 

 határozatlan mennyiségek kifejezése 

 narratív igeidők   

 kötőszók 

 szenvedő szerkezet a tanult igeidőkben 

 

Témakörök és szókincs 

 városok, városrészek, országrészek, országok 

 tudományágak 

 szabadidős tevékenységek 

 TV és internet 

 lakás, lakóhely 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 prezentációszerkesztés 

 

 London, New York, Washington 

7.16.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.16.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.16.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.16.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.17. Tananyagegység 

7.17.1. Megnevezése B2.7 modul 

7.17.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.17.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 bárcsak... (I wish...) szerkezet 

 a feltételes módok kifejezése 

 

Témakörök és szókincs 

 jó és rossz szokások, megbánás 

 álmok és valóság 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 érzelmek és akarati megnyilvánulás - nyelvi megvalósítás 

 

 jó és rossz szokások az angol nyelvterület országaiban 

7.17.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.17.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.17.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.17.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.18. Tananyagegység 

7.18.1. Megnevezése B2.8 modul 

7.18.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.18.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 narratív igeidők  

 kötőszók 

 szenvedő szerkezet a tanult igeidőkben 

 

Témakörök és szókincs 

 az üzleti élet (vállalkozások, globalizáció) 

 környezetvédelem 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 tárgyalás-technika 

 hirdetés-fajták 

 

 gazdaság az angol nyelvterület országaiban 

7.18.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.18.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.18.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.18.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.19. Tananyagegység 

7.19.1. Megnevezése C1.1 modul 

7.19.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.19.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 igeidők – jelen, múlt, jövő 

 diskurzus-markerek (discourse markers) 

 a hétköznapi angol nyelvhasználat nyelvtani jellemzői  

 

Témakörök és szókincs 

 társas kapcsolatok 

 család 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 személyes információ kérése és nyújtása 

 

 a család az Egyesült Királyságban és az USA-ban 

 

7.19.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.19.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.19.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.19.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10.pont 
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7.20. Tananyagegység 

7.20.1. Megnevezése C1.2 modul 

7.20.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.20.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 a múlt: elbeszélő igeidők (narrative tenses)  

 a used to és would segédigék múltbeli szokások kifejezésére 

 határozószók és melléknevek  

 

Témakörök és szókincs 

 lakás, lakóhely 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 emberek, helyek és tárgyak leírása 

 óhaj, szándék, akarat, szükséglet kifejezése 

 bátorítás és felkérés kifejezése 

 

 lakás, lakóhely az angol nyelvterület országaiban 

7.20.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.20.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.20.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.20.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.21. Tananyagegység 

7.21.1. Megnevezése C1.3 modul 

7.21.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.21.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 spekuláció és következtetés kifejezési módjai  

 hangsúly kifejezése fordított szórend segítségével  

 nem valódi múlt idők (unreal uses of past tenses)  

 jellemző ige-használati módok (verb patterns) 

 szenvedő szerkezet különféle igeidőkben 

 

Témakörök és szókincs 

 vásárlás, üzletek 

 szolgáltatások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 megelégedettség és elégedetlenség kifejezése 

 csalódás kifejezése 

 panasz kifejezése 

 udvarias kérés és felkérés kifejezése 

 kompromisszum-kötés nyelvi eszközei 

 

 vásárlás, üzletek az angol nyelvterület országaiban 

7.21.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.21.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.21.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.21.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.22. Tananyagegység 

7.22.1. Megnevezése C1.4 modul 

7.22.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.22.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 ige + tárgy + infinitív vagy gerundium  

 feltételes mód 

 a szóismétlés elkerülésének nyelvi megoldásai 

 hangsúly kifejezése különféle nyelvi elemekkel  

 jövő idők 

 mennyiség kifejezése 

 

Témakörök és szókincs 

 kultúra és mindennapi élet 

 szórakozás (a szabadidő eltöltésének módjai) 

 média (nyomtatott és elektronikus, kormánypárti és 

ellenzéki) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 kedvelés és nem-kedvelés kifejezése indoklással 

 

 média az angol nyelvterület országaiban 

7.22.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.22.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.22.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.22.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.23. Tananyagegység 

7.23.1. Megnevezése C1.5 modul 

7.23.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.23.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 segédigék : megengedés, szükség, kényszer  

 érzékelést jelentő igék 

 gerundiumok és főnévi igenevek   

 valódi és nem valódi igeidő-használat (real and unreal tense 

usage)  

 vonatkozói mellékmondatok és határozói igenevek  

 segédigék áttekintése 

 

Témakörök és szókincs 

 időjárás (öltözködés, divat, alkalmazkodás) 

 egészség, egészségmegőrzés 

 betegségek (gyógyítás, megelőzés) 

 sport (versenyek, sportágak, olimpia) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 megengedés, kötelesség, szükséglet kifejezése 

bizonyosság és bizonytalanság kifejezése 

 tanács kérése és adása 

 információ-helyesbítés kifejezése 

 

 sport az Egyesült Királyságban és az USA-ban 

7.23.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.23.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.23.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.23.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.24. Tananyagegység 

7.24.1. Megnevezése C1.6 modul 

7.24.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.24.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 tervek és megbeszélt találkozók kifejezése  

 szókihagyás és helyettesítő szavak (ellipsis and substitution)  

 hangsúly kifejezése (cleft sentences)  

 szokások kifejezése  

 tervek és megbeszélt találkozók kifejzése 

 

Témakörök és szókincs 

 tanulás (life-long learning, a tanulás hatékonysága) 

 munka (képzés, tanulás, munkanélküliség) 

 közélet (sajtó, politika) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 tervek és jövőbeli találkozók kifejezése vélemény és 

érzelmek kifejezése és indoklásuk 

 félelem és aggódás kifejezése 

 ajánlat és meghívás elfogadás vagy visszautasítása  

 instrukció és parancs adása 

 

 tanulás, munka az angol nyelvterület országaiban 

7.24.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.24.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.24.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.24.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.25. Tananyagegység 

7.25.1. Megnevezése C1.7 modul 

7.25.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER szintjén 

megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul tartalmában 

részletezettNyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset,elsajátítja és alkalmazni tudja, valamintelsajátítjaa 

modulhoz tartozóKommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.25.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 főnevek  

 so és such  

 a hasonlítás kifejezése  

 a jövő idők 

 kötő-elemek 

 névelők és determinásnsok 

 

Témakörök és szókincs 

 gazdaság és pénzvilág 

 társadalom és egyén 

 etika (vallás, gazdaság, személyes tér) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 panasz kifejezése 

 óhaj és remény kifejezéseóhaj, remény,elvárás, kétség 

kifejezése 

 

 gazdaság és társadalom az Egyesült Királyságban és az 

USA-ban 

7.25.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.25.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.25.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.25.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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7.26. Tananyagegység 

7.26.1. Megnevezése C1.8 modul 

7.26.2. Célja A résztvevő a 2. pontban meghatározott, az adott modul KER 

szintjén megjelölt kompetenciák elérése érdekében a modul 

tartalmában részletezett Nyelvtani ismereteket, Témaköröket és 

szókincset, elsajátítja és alkalmazni tudja, valamint elsajátítjaa 

modulhoz tartozó Kommunikációs és civilizációs ismereteket. 

7.26.3. Tartalma Nyelvtani ismeretek 

 főnevek (összetett és birtokos formák)  

 a hétköznapi angol nyelvhasználat nyelvtani jellemzői  

 névelők és determinásnsok  

 

Témakörök és szókincs 

 környezetvédelem (személyes és társadalmi felelősség) 

 aktuális témák (politika, gazdaság) 

 globalizáció (előnyök, hátrányok, veszélyek) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 beszámolás tényekről 

 valószínűség kifejezése 

 megerősítés kifejezése 

 

 aktuális gazdasági és politikai témák az Egyesült 

Királyságban és az USA-ban 

7.26.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.26.5. Elméleti órák száma 30 tanóra 

7.26.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.26.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

8. Csoportlétszám   

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 16 fő 
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9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

 

A képzés során  

 

Folyamatosan, az egyes tanórák alatt házi feladat ellenőrzése, egyéni és csoportos írásbeli és szóbeli feladatok, 

számonkérések a képző döntése szerint. 

 

A képzést záró vizsga/modulzáró vizsga követelményei 

 

Megszerezhető minősítés: Megfelelt / Nem megfelelt. 

 

Értékelés: Megfelelt: 60%-100% - Nem megfelelt: 0-59%. 

 

A teljesítmény-értékelő feladatsort a képző intézmény állítja össze. 

 

A modulzáró vizsga történhet írásbeli formában, szóbeli formában vagy ezek kombinációjával.  
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10. A képzés zárása 

10.1 A képzés elvégzéséről 

szóló igazolás  és 

tanúsítvány kiadásának 

feltételei 

Tanúsítvány kiállításának feltételei: 

 

A felnőttképzést folytató intézmény által szervezett modult záró 

vizsga sikeres, legalább 60%‐os eredménnyel történő teljesítése, 

valamint a modul óraszámának legalább 80%‐án történő részvétel. 

 

Igazolás kiállításának feltételei: 

 

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való 

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

a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának 

legalább nyolcvan százalékán részt vett és nem teljesítette a képzési 

programban meghatározott modult záró vizsga követelményeit. 

 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 
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11.1 Személyi feltételek A 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 16.§ (7) bek.  ca.) és (7a) 

pontjában meghatározott személyi feltételek biztosítása; mely 

szerint az oktató rendelkezik: 

 angol nyelvtanári végzettséggel, vagy 

 egyéb nyelvtanári végzettséggel és angol KER C1 

szintű okirattal igazolt nyelvismerettel,  

 vagy - a képzési program KER-B1 szintjéig - tanító 

szakon angol nyelvből idegen nyelv 

műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a 

képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi 

végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos 

szakképzettséggel 

 anyanyelvi oktató egy képzési csoporton belül a 

képzési program „KER-B2” szintjének végéig a képzési 

csoport óraszámának maximum ötven százalékában, a 

„KER-C1” szinten maximum nyolcvan százalékában, 

aki a tanulmányait angol nyelven, azt hivatalos vagy 

kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább 

tizenkét évfolyamon elvégezte és rendelkezik 

felsőfokú végzettséggel 

 

A jogszabály változása esetén a képzési programra vonatkozó 

személyi feltételek biztosítása az aktuális tanfolyam indításakor 

éppen érvényben lévő előírások szerint történik. 

11.1.1 Személyi feltételek 

biztosításának módja 

Alkalmazotti munkaviszonyban, megbízási szerződéssel, 

vállalkozói szerződéssel, egyszerűsített munkaviszonyban és 

minden, a hatályos adó- és munkaügyi jogszabályok által biztosított 

munkaviszony adta lehetőségekkel, az igényeknek megfelelően.  
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11.2 Tárgyi feltételek A 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. a.) - e.) és g.) 

pontjában és a kormányrendelet 1. melléklet II/3. pontjában 

szereplő tárgyi feltételek biztosítása.Az 1.sz. melléklet szerint 

szükséges: 

 

Képzési helyszínenként: 

legalább 1 nyelvi szaktanterem az alábbiak szerint: 

- tantermenként a résztvevők létszámának megfelelően 

min. 1,5 m2/fő alapterület 

- tantermenként a résztvevők létszámának megfelelően 

tanulóasztalok, székek vagy írólapos székek 

- tantermenként 1 db tanári asztal, 1 db tanári szék 

- tantermenként 1 tábla vagy flipchart 

A képzési helyszínen biztosítani kell továbbá : 

- 1 db hangrögzítő és -lejátszó eszközt (pl. magnetofon, 

CD író-olvasó) 

- legalább 1 WC helyiséget (az egy időben jelen lévő 

résztvevői létszám figyelembevételével). 

 

Ezen kívül szükség szerint: 

- Hang és képlejátszásra alkalmas eszköz vagy eszközök 

- Álló és mozgóképvetítő eszköz 

- Nyelvoktató szoftverek 

 

Intézményenként: 

- egy adminisztrációs iroda és irattár. 

- egy ügyfélszolgálati helyiség vagy pult,  

(Az elérhetőségének jelzése minden képzési helyszínen 

kötelező.) 

- legalább egy fénymásoló 

- legalább 1 számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal. 

 

A felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett 

eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, 

felszereléssel. 

 

A jogszabály változása esetén a képzési programra vonatkozó 

tárgyi feltételek biztosítása az aktuális tanfolyam indításakor éppen 

érvényben lévő előírások szerint történik. 

11.2.1 Tárgyi feltételek 

biztosításának módja 

A szükséges tárgyi feltételeket képző intézmény tulajdonjog, 

használati jog, bérleti jogviszony, vagy egyéb kétoldalú 

megállapodás alapján biztosítja. 

11.3 Egyéb speciális feltételek nincs ilyen feltétel 

11.3.1 Egyéb speciális feltételek 

biztosításának módja 

nem releváns 

 

 


