
 

Nyíregyházi 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Általános nyelvi képzés 
• Angol C2 1 1039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig A képzés nyilvántartásba 

vételi száma: E-001291/2015/C002

• Német C2 1 1037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig A képzés nyilvántartásba 

vételi száma: E-001291/2015/C001

Kombinált nyelvi képzés (általános és műszaki szaknyelv)
• Angol C1 3 1 130 Angol nyelvi képzés A1 szinttől KER

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E

• Német C1 3 1 131 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C1 szintig 

zés 

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E

Mindkét nyelvi képzés fajtája: kontaktórás és csoportos

Az idegen nyelvi képzési programokat a Pest 

programkövetelmények valamelyike alapján készítheti el és engedélyeztetheti a felnőttképzési inté

mény. 

A képzési programok tananyagegységekre, azaz modulokra vannak bontva.

Mind az angol, mind a német nyelvi képzési programjaink 40 órás modulokból épülnek fel

 

A modulok óraszámától és az egyes modulokhoz írt ütemtervtől (tanmenet) eltérni nem lehet

 

Kontaktórás típusú nyelvi képzés minimális óraszámai (törvény szerint

  A 

 „KER” szerinti 

kimeneti szint

 1.  A1 
 2.  A2 
 3.  B1 
 4.  B2 

 

A jelen program keretein belül egy résztvevő összesen 120 órán vehet részt
dásmérés után. Az A1 szintre nincs előzetes tudásmérés, mert ez kezdő szint.

A nyelvi képzést A1, A2, B1 és B2 

 

 

yíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 

E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu 
http://nyiregyhaziszc.hu 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
 engedélyezett nyelvi programjai 

 

C2 1 1039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig A képzés nyilvántartásba 

001291/2015/C002 

t C2 1 1037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig A képzés nyilvántartásba 

001291/2015/C001 

Kombinált nyelvi képzés (általános és műszaki szaknyelv) 
C1 3 1 130 Angol nyelvi képzés A1 szinttől KER C1 szintig – kombinált nyelvi képzés

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C003 

t C1 3 1 131 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C1 szintig – kombinált nyelvi ké

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C004 

vi képzés fajtája: kontaktórás és csoportos 
 

elvi képzési programokat a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzé tett nyelvi 

programkövetelmények valamelyike alapján készítheti el és engedélyeztetheti a felnőttképzési inté

gramok tananyagegységekre, azaz modulokra vannak bontva. 

Mind az angol, mind a német nyelvi képzési programjaink 40 órás modulokból épülnek fel

A modulok óraszámától és az egyes modulokhoz írt ütemtervtől (tanmenet) eltérni nem lehet

típusú nyelvi képzés minimális óraszámai (törvény szerint )és a Nyíregyházi Szakképzési 

Centrum képzési programjaiban 

 

 B 

„KER” szerinti  

kimeneti szint 

Törvény szerinti kötelező mi-

nimális óraszám  

 

A Nyíregyházi Szakképzési 
Centrum képzési progra

 90  120 (3x 40 órás modul)
 90  120 (3x 40 órás modul)
120  120 (3x 40 órás modul)
 240  

egy résztvevő összesen 120 órán vehet részt, előzetesen 

dásmérés után. Az A1 szintre nincs előzetes tudásmérés, mert ez kezdő szint. 

A nyelvi képzést A1, A2, B1 és B2 – es szinten engedélyezi a projekt.  

C2 1 1039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig A képzés nyilvántartásba 

t C2 1 1037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig A képzés nyilvántartásba 

kombinált nyelvi képzés 

kombinált nyelvi kép-

Megyei Kormányhivatal honlapján közzé tett nyelvi 

programkövetelmények valamelyike alapján készítheti el és engedélyeztetheti a felnőttképzési intéz-

Mind az angol, mind a német nyelvi képzési programjaink 40 órás modulokból épülnek fel. 

A modulok óraszámától és az egyes modulokhoz írt ütemtervtől (tanmenet) eltérni nem lehet.  

)és a Nyíregyházi Szakképzési 

 C 

A Nyíregyházi Szakképzési 
Centrum képzési program-

jának óraszámai 
120 (3x 40 órás modul) 
120 (3x 40 órás modul) 
120 (3x 40 órás modul) 
 240 (6x40 órás modul) 

, előzetesen megírt tu-



 

Nyíregyházi 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10

1. A résztvevőkkel kötelező felnőttképzési szerződést kötni

zési szerződés 3 modul elvégzésére köthető az alábbiak szerint:
• A 1/1-3.modul (összesen 120 óra)

• A 2/1-3.modul (összesen 120 óra)

• B 1/1-3.modul (összesen 120 óra)

• B 2/1-3.modul (összesen 120 óra)

2. Az egyes modulok végén modulzáró vizsga van a képzési programban 

„A képzésben résztvevő számára a képző intézmény 

adott modulhoz tartozó órák legalább 80 százalékán, illetve legalább 

tette a modul végén megtartott záróvizsgát, aza

A képzésben résztvevő számára a képző intézmény 

telről, amennyiben a képzésben részt vevő személy nem teljesítette sikeresen, azaz legalább 

os eredménnyel az adott modult z

az adott modulhoz tartozó órák legalább 80 százalékán”

3. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon, a feladatok maradéktal

és szóbeli számonkérés. A modulok végén modulzáró teszt kitöltése és a modul anyagához kapcsolódó 

Modulzáró: az adott szint nyelvtani és lexikai ismeretét és készségszintű használatát méri 

szóban 
A modult záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze a vonatkozó modul tartalma ala

ján. 

A modult záró vizsga minősítése: 

záró vizsga csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindkét vizsgatevékenységet 

nősítéssel teljesíti a résztvevő.

nyos szöveg kitöltése, fordítási gyakorlatok, szövegértés, s

tanult témakörök alapján: Spontán beszélgetés, Képleírás + adott témakörben beszélgetés Önálló témak

fejtés, prezentáció, információcsere, kommentár, Véleménykifejtés, érvelés, vita, 

repjáték, hallott szöveg értése” 

A modulok bementi és kimeneti mérő feladatlapjait intézményi szinten állítja össze egy 
munkacsoport, és valamennyi résztvevő azonos feladatlapot ír.

 

 

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum

 

yíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 

E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu 
http://nyiregyhaziszc.hu 

A résztvevőkkel kötelező felnőttképzési szerződést kötni. A programon belül a fe
szerződés 3 modul elvégzésére köthető az alábbiak szerint: 

3.modul (összesen 120 óra) 

3.modul (összesen 120 óra) 

3.modul (összesen 120 óra) 

3.modul (összesen 120 óra) 
Az egyes modulok végén modulzáró vizsga van a képzési programban 

„A képzésben résztvevő számára a képző intézmény Tanúsítványt állít ki, amennyiben részt vett az 

adott modulhoz tartozó órák legalább 80 százalékán, illetve legalább 60%-os

tette a modul végén megtartott záróvizsgát, azaz „Megfelelt” minősítést kapott.

A képzésben résztvevő számára a képző intézmény Igazolást állít ki az adott modulon való részv

telről, amennyiben a képzésben részt vevő személy nem teljesítette sikeresen, azaz legalább 

eredménnyel az adott modult záró vizsgát, így „Nem felelt meg” minősítést kapott, de részt vett 

az adott modulhoz tartozó órák legalább 80 százalékán” 

vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

Rendszeres és aktív részvétel a foglalkozásokon, a feladatok maradéktalan elvégzése. Folyamatos írásbeli 

és szóbeli számonkérés. A modulok végén modulzáró teszt kitöltése és a modul anyagához kapcsolódó 

szóbeli számonkérés.  

: az adott szint nyelvtani és lexikai ismeretét és készségszintű használatát méri 

A modult záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze a vonatkozó modul tartalma ala

A modult záró vizsga minősítése: Megfelelt (60 %-tól) vagy Nem felelt meg (0
csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindkét vizsgatevékenységet 

nősítéssel teljesíti a résztvevő. Írásban: teszt, nyelvtani feladatsor, levél és/vagy fogalmazás írása, hi

nyos szöveg kitöltése, fordítási gyakorlatok, szövegértés, stb. Szóbeli vizsga részei
tanult témakörök alapján: Spontán beszélgetés, Képleírás + adott témakörben beszélgetés Önálló témak

nformációcsere, kommentár, Véleménykifejtés, érvelés, vita, 

 

A modulok bementi és kimeneti mérő feladatlapjait intézményi szinten állítja össze egy 
munkacsoport, és valamennyi résztvevő azonos feladatlapot ír. 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum felnőttképzési nyilvántartásba vételi 

E-001291/2015. 

. A programon belül a felnőttkép-

Az egyes modulok végén modulzáró vizsga van a képzési programban leírtak szerint: 

állít ki, amennyiben részt vett az 

os eredménnyel teljesí-

minősítést kapott. 

állít ki az adott modulon való részvé-

telről, amennyiben a képzésben részt vevő személy nem teljesítette sikeresen, azaz legalább 60%-

minősítést kapott, de részt vett 

an elvégzése. Folyamatos írásbeli 

és szóbeli számonkérés. A modulok végén modulzáró teszt kitöltése és a modul anyagához kapcsolódó 

: az adott szint nyelvtani és lexikai ismeretét és készségszintű használatát méri írásban és   

A modult záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze a vonatkozó modul tartalma alap-

Nem felelt meg (0-59 %) A modult 

csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindkét vizsgatevékenységet Megfelelt mi-

: teszt, nyelvtani feladatsor, levél és/vagy fogalmazás írása, hiá-

Szóbeli vizsga részei lehetnek az alábbiak a 

tanult témakörök alapján: Spontán beszélgetés, Képleírás + adott témakörben beszélgetés Önálló témaki-

szituációs feladat, sze-

A modulok bementi és kimeneti mérő feladatlapjait intézményi szinten állítja össze egy 

felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: 


