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A képzés helyszíne: Kaposvár
A képzés típusa: Nyelvi képzés
A képzés időtartama: 840 óra + opcionális 195 óra (elmélet: 840 óra + opcionális 195 óra,
gyakorlat: - óra)
A képzés célja:
A képzésben résztvevők képesek lesznek a mindennapi életben előforduló helyzetekben
magabiztosan érvényesülni, a megszerzett kommunikációs és írásbeli ismereteiket az angol
nyelv sajátságait figyelembe véve hatékonyan alkalmazni. Olyan nyelvtudást fognak birtokolni,
amely egy nemzetközileg, főképp Európában elismert és használt nyelv. Az élet számos
területén használhatják, ismeretében jelentős előnyöket élvezhetnek.

Megszerezhető kompetenciák:

 Önálló beszéd:

Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit (KER
A1 szint).

 Beszéd – folyamatos beszéd:

Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről,
életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. (KER A2
szint)
Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és
céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. (KER B1 szint)
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. (KER B2 szint)
Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket
is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. (KER C1 szint)

 Hallás utáni értés:

Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt,
egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. (KER A1 szint)

 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. (KER A2 szint)
Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a
tanulás, a szabadidő, stb. Kit 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. (KER B1 szint)
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 (KER B2 szint). 
Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte 
erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. (KER C1 szint) 

 Szövegértés: 

Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy 
katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. (KER A1 szint) 
  

 Szövegértés - olvasás: 

El tud olvasni rövid, nagyon egyszer szövegeket. Megtalálja a várható/konkrét információt a 
mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és 
megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. (KER A2 szint) 
Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt 
szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. (KER 
B1 szint) 
El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal 
foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. 
(KER B2 szint) 
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. (KER C1 szint) 
  

 Társalgás: 

Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban 
vagy más kifejezésekkel megismétli, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni 
és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét 
kifejezésére szolgálnak. (KER A1 szint) 
  

 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. 
(KER A2 szint) 
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. (KER B1 
szint) 
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. (KER B2 szint) 
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. (KER C1 szint) 
  

 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. (KER A1 szint) 
Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. (KER 
A2 szint). 
Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy 
érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól magánleveleket tud írni. (KER B1 
szint) 
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. (KER B2 szint) 
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. (KER C1 szint) 
  

 Közvetítés: 

A szintnek megfelelően a képzésben résztvevőtől elvárhatóan megértett olvasott vagy hallott 
szöveg tartalmát és az elhangzott információkat össze tudja foglalni magyar nyelven. Ismerős, 
nagyon egyszerű magyar nyelvű szöveg lényegét egyszerű nyelvtani szerkezetekkel és 
szókinccsel le tudja írni vagy szóban el tudja mondani. (KER A1 szint) 
  

 Társas kompetenciák: 

A résztvevő képes az együttműködésre, segítőkész és képes a kapcsolatteremtésre. 
 A programba való bekapcsolódás feltételei: 
iskolai végzettség: - 
szakmai végzettség: - 
szakmai gyakorlat: - 
egészségügyi alkalmasság: - 
előzetesen elvárt ismeretek: az első tananyagegység megkezdéséhez előzetesen elvárt 
idegennyelv ismeret nem szükséges 
 
A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: A képzés megkezdése 
előtt a képzésbe bekapcsolódni kívánó résztvevő számára biztosítjuk az előzetes tudásszint 
mérését, értékelését. Ennek eredményét figyelembe véve javaslatot teszünk a képzettségi 
szintjének megfelelő modulhoz való csatlakozásra. A képzésben résztvevő bekapcsolódhat a 
képzésbe a következő esetekben is:  

- a tananyagegységenként meghatározott bemenetei kompetencia meglétét igazoló 
eredeti dokumentumok bemutatása, melyről az intézmény hiteles másolatot készít.  



- ha nyelvi szintjét 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával (komplex B1, 
B2) vagy más képző intézmény által kiállított, ugyancsak 12 hónapnál nem régebbi, az 
azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának/tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal 
igazolja. 

 
Belépési feltételek: 
- nincs életkorhoz kötve (kiskorú esetén a felnőttképzési szerződést a gondviselő is aláírja) 
  
Megszerezhető képesítés és vizsgakövetelmény: 
A modulzáró vizsgák és az (opcionális) záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsgát az 
oktató bonyolítja le és értékeli. A vizsgafeladatokkal méri a beszédkészséget, beszédértést, 
nyelvhelyességet, szókincset és az íráskészséget. 
Az írásbeli vizsgán a résztvevők a képzés tananyagára alapozott feladatokat írnak meg. A 
szóbeli vizsgán személyenként kb. 10 perc áll rendelkezésre. 
A modulzáró vizsga és az opcionális záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben 
részt vevő legalább 60 százalékot ér el a vizsga szóbeli és írásbeli részén külön-külön. 
A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt (legalább 60%) /nem felelt meg. 
  
-        A képzés elvégzését igazoló igazolás megnevezése: Tanúsítvány 
  
Tanúsítvány kiállításának feltételei: 
A képző intézmény által szervezett, a képzési programnak megfelelő, „Megfelelt” (legalább 60 
%) minősítésű sikeres modulzáróvizsga(ák). Amennyiben a modulzáró vizsga sikertelen, akkor 
egy alkalommal megismételhető. 
A nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának (modulonként) legalább 
80 %-án való részvétel. 
Az intézmény az adott képzésre megkötött felnőttképzési szerződésben rögzített, több 
tananyagegységet magába foglaló képzés utolsó tananyagegységének sikeres modulzáró 
vizsgáján megszerzett nyelvi képzettségi szint alapján állítja ki a tanúsítványt. 
 
Igazolás kiállításának feltételei: 
Sikertelen modulzáróvizsga esetén az intézmény a képzésben való részvételről igazolást állít 
ki, amennyiben a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladta meg a képzési programban és a 
felnőttképzési szerződésben rögzített, a képzés óraszámának a jelen program 4.2-es pontjában 
rögzített mértékét. 
A tanúsítvány és az igazolás kézhezvételét a képzésben résztvevő – átvételi dokumentumon – 
aláírásával igazolja. 
A nyelvi képzettségi szint megszerzését a felnőttképzést folytató intézmény az alábbi feltételek 
szerint igazolja: A nyelvi szint megszerzését igazoló dokumentum kizárólag a 16/2014 (IV. 4.) 
sz. NGM rendelet 9 § (2)‐(3)‐ban meghatározott, és a Rendelet 3. sz. mellékletében megadott 
formai előírások szerinti tanúsítvány lehet, melynek kiadási feltétele a Rendelet 9 § (3)‐(4) 
pontja által szabályozott záróvizsga sikeres teljesítése mellett a képzésben résztvevőnek a 
képzés össz‐óraszámának 80 %‐án (modulonként is) kötelező  jelenléte. Sikertelen záróvizsga, 
illetve képzés össz‐óraszámának (modulonként is) 20%‐át meghaladó hiányzás esetén a 
tanúsítvány nem adható ki. 
  
 
 
 



A képzés moduljai: 

Képzési program moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 
A1.1 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

A1.2 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

A1.3 30 - 30 írásbeli, szóbeli 
A1.4 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

A2.1 30 - 30 írásbeli, szóbeli 
A2.2 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

A2.3 30 - 30 írásbeli, szóbeli 
A2.4 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B1.1 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B1.2 30 - 30 írásbeli, szóbeli 
B1.3 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B1.4 
B1.5. (B1/OP1) 
B1.6. (B1/OP2) 

30 
30 
30 

- 
- 
- 

30 
30 
30 

írásbeli, szóbeli 
írásbeli, szóbeli 
írásbeli, szóbeli 

B2.1 30 - 30 írásbeli, szóbeli 
B2.2 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B2.3 30 -  30 írásbeli, szóbeli 
B2.4 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B2.5 30 - 30 írásbeli, szóbeli 
B2.6 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B2.7 30 - 30 írásbeli, szóbeli 

B2.8 
B2.9 (B2/OP1) 
B2.10 (B2/OP2) 
B2.11 (B2/OP3) 

30 
30 
30 
30 

- 
- 
- 
- 

30 
30 
30 
30 

írásbeli, szóbeli 
írásbeli, szóbeli 
írásbeli, szóbeli 
írásbeli, szóbeli 
 
 
 

C1.1 30   30 írásbeli, szóbeli 
C1.2 30   30 írásbeli, szóbeli 

C1.3 30   30 írásbeli, szóbeli 
C1.4 30   30 írásbeli, szóbeli 

C1.5 30   30 írásbeli, szóbeli 

C1.6 30   30 írásbeli, szóbeli 
C1.7 30   30 írásbeli, szóbeli 

C1.8 
C1.9 

30 
30   30 

30 
írásbeli, szóbeli 
írásbeli, szóbeli 

Képzési program összes óraszáma 840 - 840   
+ opcionális 195   + opcionális 195  

 
Vizsgára bocsátás feltételei: 
- min. 60 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, szóbeli ) vizsga modulonként 
- A kötelező dokumentumok megléte 
- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 
 


