
 

 
 

 
Magyar mint idegen nyelv C2 nyelvvizsga előkészítő képzés 

Tájékoztató 
 
 

A képzési program megnevezése: Magyar mint idegen nyelv C2 1 1 062 – C2 szint, csoportos 
 
A képzés megnevezése: Magyar mint nyelv kezdő (KER A1/1 szint) 
A képzés óraszáma: 30 óra 
A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 
A képzés célja: A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése KER A1/1-es szintig. 
A képzés megkezdésének feltétele: Iskolai végzettség: Alapszintű iskolázottság, írás-, olvasás- és beszédkészség. 
Előzetesen elvárt ismeretek: A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak. Az A1/1. modulhoz az alapvető írás-, 
olvasás-, beszédkészségen túl nem kapcsolódik bemeneti követelmény.  
 
A képzés végén kiállított dokumentum: tanúsítvány 
 
A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A képzési követelményeket sikeresen teljesítő Résztvevő az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: 
Hangzó szöveg értése 
Megért ismerős szavakat és nagyon alapvető fordulatokat, amelyek a személyére vagy közvetlen környezetében előforduló 
konkrét dolgokra vonatkoznak, feltéve, hogy lassan és világosan beszélnek. 
Írott szöveg értése, értő olvasás   
Megérti az ismerős neveket, szavakat és a nagyon egyszerű mondatokat. Képes elolvasni és megérteni egy-két mondatos, 
konkrét dolgokra, személyekre vonatkozó szövegeket. 
Társalgás, szóbeli kommunikáció 
Tud egyszerűen kommunikálni, ha beszélgetőtársa hajlandó egyes dolgokat lassabban elismételni vagy másképpen 
megfogalmazni, és segít formába önteni a mondandóját. Fel tud tenni és meg tud válaszolni egyszerű kérdéseket, amelyek 
személyére vagy hollétére vonatkoznak.  
Beszéd, előadás (prezentáció) 
Lakóhelyét, ismerőseit, életkörülményeit, tanulmányait, munkáját, munkahelyét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal le 
tudja írni. 
Írás, szövegalkotás 
Pár mondatot tud írni magáról, formanyomtatványon ki tud tölteni névre, címre, állampolgárságra vonatkozó személyes 
adatokat. 
 
A képzéshez kapcsolódó szolgáltatások: 

- előzetes tudásmérés 
- képzési tanácsadás 

A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtjuk. 
 
A képzés kezdete és vége: 2019. 03. 29. – 2019. 05. 31.  
A foglalkozások időpontjai: heti két alkalommal, szerdán és pénteken, 17:00 – 19:15 között, 3-3 óra 
 
Jelentkezési határidő: 2019. 02. 15. 
 
Elállás: a Résztvevő a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal minden következmény nélkül elállhat a 
képzésben való részvételtől. 
 
Ügyfélszolgálat: Nyíregyházi Egyetem, B épület 113.,  
Szakmai vezető: Késmárki Krisztina, telefonszám: 42 599 400 / 2803-as mellék, kesmarki.krisztina@nye.hu  
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