
"INDUL A TÁRGYFELVÉTEL - NE HAGYD VESZNI INGYENES NYELVI EGYSÉGEIDET!" 

Próbáld ki az Idegen Nyelvi Központ új, 1*2 órás nyelvi kurzusait: 

 

- ha nem tudod a hagyományos, 2*2 órás kurzusokat beilleszteni az órarendbe, 

- ha nem akarod, hogy a már megszerzett nyelvtudásod elkopjon 

- ha már jól tudsz, de célirányosan, egy-egy készség (beszéd, írás) fejlesztésére fókuszálnál 

- ha unod a hagyományos nyelvórákat, ha érdekel a fordítás, a munka világa, az uniós nyelvhasználat, a 

nemzetközi angol vagy a technológia nyelve 

 

KERESD az alábbi kurzusokat A NEPTUNON! 

ANGOL – felsőfok 

BMEGT636062 English around the world Part 1 - English C1 

BMEGT636063 English around the world Part 2 - English C1  

 
The aim of the course  is to study up to date topics, articles and issues from around the World, though the material will of course 
be in English. Students will be expected to have a very good knowledge of English at around C1 level, and the purpose of the 
course is to improve and maintain the English knowledge of the students in a light yet useful way. Classes will consist primarily 

of speaking practice in discussions and debates on topics given by both the teacher and the student. 

BMEGT635056 Angol felsőfokú szintentartó - English C1 
Megugrottad a C1 szintet? Akkor az Erő veled van! ÉS mi is veled vagyunk! Csatlakozz te is a kurzushoz, ahol a nyelv inkább már 
csak eszköz ahhoz, hogy elmélyedj a brit-amerikai kultúrában a filmeken, a zenén, a könyveken és a tudományos cikkeken 
keresztül.  Velünk lehetőséged nyílik arra is, hogy bedobd a kreativitásodat és formáld te is az órát kedvenc zenéddel, 
könyvrészleteddel, prezentációddal, vagy bárhogyan máshogy. Kérdezni is ér! Reményeink szerint az estleges nyelvi 
bátortalanságon, bizonytalanságon is felül kerekedünk!  

Unalmasan cseng a szó, hogy angolóra?  Akkor próbáljuk meg így: angolóra újratöltve.                                                                                                              

 

BMEGT635053 Angol felsőfokú nyelvvizsga-tréning -  (speaking, listening) - English C1  - 

nyelvvizsgázóknak vagy csak gyakorolni akaróknak: 

 
Egyénileg, párban, illetve kiscsoportos formában fogtok feldolgozni különböző képi, videó, hang és írásos anyagokat 
alkalmanként egy vagy több téma fókuszba állításával, interaktív módon. A kurzusvezető nyelvtanár szerepe leginkább 
moderátor jellegű, de a teljesítményedet folyamatosan értékelitek. A kurzus végén képesnek leszel egy magabiztos, önálló 
prezentáció megtartására, illetve a vizsgát szimuláló feladatok sikeres teljesítésére. 

 

BMEGT635054 Angol felsőfokú nyelvvizsga-tréning – (reading, writing) - English C1 

nyelvvizsgázóknak vagy csak gyakorolni akaróknak: 

 
This course focuses on reading and writing skills and is appropriate for students of English preparing for any of the advanced 
level examinations.(BME/CAE/IELTS). Some of you are completing a requirement for graduation by taking a C1 level exam. 
Whatever your reasons for enrolling on this course are, We hope that the experience will be worthwhile. Helpful handouts will 
be available and we will use online sources, too. 

 

 

Angolul az EU-ban - English B2 
By the end of the course you will have up to date EU-specific knowledge to understand oral (news, documentaries, speeches) 
and written information (reports, emails, journal articles, press releases) in English about the European Union. You will be 

provided an opportunity to learn about current EU-SPECIFIC ISSUES (E.G., multilingualism, Brexit, study and employment) and you 

will receive the most important background information on the EU. You will also be able to communicate effectively in a broad 
spectrum of oral and written situations on a number of everyday topics with regard to the Member States of the EU. You will 
engage in class discussions about the development of the history of the EU and you will read authentic EU-related texts and 
documents. 
 

ANGOL – középfok 

BMEGT633033 Angol Brush up - English  B1+  
Már középfokon voltál… vagy majdnem…   De eltelt 1-2-X év, és úgy érzed, már semmit nem értesz, meg se tudsz szólalni. 
Bebizonyítjuk neked, hogy ez nem igaz! A tudás nem vész el, megkeressük együtt, újra! – Szinten tartás, felfrissítés ezekben a 
témakörökben:   család / napi rutin , lakóhely, közlekedés , munka / tanulás , szabadidő / könyvek, filmek , sport / egészség , 
utazás belföldön / Magyarország , utazás külföldre , környezetvédelem / időjárás telekommunikáció. 



 

BMEGT634048 TechTalk – English at work B2 
Akik Pálinkás Magdolna tanárnőt faggatták műszaki angol órán, tanít-e más kurzuson is, most jöhetnek! A tanárnő a ti 
kérésetekre dolgozta ki ezt a tárgyat:  
„Nem szaknyelv oktatásáról lesz szó, hiszen a hallgatók már nagyon is jól tudják a szakterületükre vonatkozó szókincset. A 
kurzus folyamán olyan készségeket próbálunk fejleszteni, amit egy munkahelyen majd elvárhatnak egy nyelvvizsgával 
rendelkező pályakezdőtől. Fontos részét képezi a munkahelyi tevékenységeknek a riportok, hivatalos jelentések, beszámolók 
írása, melyek formai követelményeit sajátíthatják el a hallgatók. Fontos továbbá, hogy tisztában legyenek a munkahelyi 
kommunikáció különböző formáival - team kommunikáció, kapcsolatfelvétel, telefon, e-mail, tárgyalás, munka értekezlet, 
termékbemutatás cégismertetés. A kurzus során szóba kerülnek a munkahelyi interkulturális sajátosságok, valamint a 
„csevegés” módszertana pl. konferencia szünetekben. A kurzus során felmerülő témák egy része az interneten található rövid 
TED-es előadásokra épül.” 

 

BMEGT634043 Angol nyelvi készségfejlesztő (speaking, listening) - English B2 
 
This course focuses on speaking and listening skills and is designed from an "English as a Second Language" (ESL) perspective. 
The course is appropriate for students preparing for the intermediate level examination. Supplementary material will be 
available along with helpful handouts. We will use the Internet and other online sources for preparation. 
Welcome to this course on speaking. 

BMEGT634044 Angol nyelvi készségfejlesztő (reading, writing) - English B2 
Ajánljuk mindazoknak, akiknek még nincs írásbeli nyelvvizsgájuk és jelenlegi tudásuk közel áll a B2 szinthez, de hasznos lehet 
azoknak is, akik az írásbeli készségeiket fejleszteni vagy felfrissíteni szeretnék. A kurzus a vizsga feladatok gyakorlásával 
megmutatja, hogy a szövegértési feladatokban a szövegek mely elemeire kell figyElni a helyes válaszok megadásához. Ugyanígy 
gyakorlással segíteni kíván a kétfajta íráskészség feladat megfelelő kidolgozásában is. Ezekhez hozzájárul bizonyos nyelvtani 
elemek felismerésen és használaton alapuló tudása. Ezek megtanítása, ismétlése, rendszerezése is a kurzus célja. 

 

BMEGT634047 Angol középfokú szintentartó - English B2+ 
Ajánljuk a kb. középfokú (B2) szinten levőknek függetlenül attól, hogy van-e már nyelvvizsgájuk. Akkor, ha tudását felfrissíteni, 
megtartani és fejleszteni szeretné. Ez nem vizsgára felkészítő kurzus. Az órákon való részvétel elő fogja segíteni: 
- hallás utáni és olvasott szövegek megértését, 
- a kommunikáció fejlődését a 21. századra jellemző témakörök megvitatásán keresztül, 
- szókincsének megtartását, illetve a mai nyelvhasználat szavainak elsajátítását, 
- nyelvtani szerkezetek helyes használatát. 

 

FRANCIA 

BMEGT622023 Francia beszédfejlesztés B1 
Tanultál már két-három félévet franciául (100-200 órát)? Nem akarod elfelejteni az eddig tanultakat? Nincs elég időd a 
nyelvtanulásra, csak heti 1x2 órás francia  kurzust tudsz beilleszteni az órarendedbe?  
Akkor válaszd ezt a társalgás órát, itt szórakoztató módon felfrissítheted a nyelvtudásodat. Hétköznapi beszédhelyzetekben, 
szerepjátékkal, változatos segédanyagokkal, eredeti dokumentumokkal fejlesztjük beszédkészségeket, szókincsedet és hallás 
utáni értésedet. 

 

BMEGT622025 Francia nyelvtani rendszerező B1 
Tanultál már két-három félévet (100-150 órát) franciául? Szeretnéd heti 1x2 órás kurzuson felfrissíteni és rendszerezni a 
nyelvtani ismereteidet? 
Akkor javasoljuk a Francia nyelvtani rendszerező B1 kurzust. A cél a nyelvhelyesség fejlesztése a nyelvtani szabályok átismétlése 
és begyakorlása segítségével.  Hangsúlyt fektetünk minden nyelvi készség fejlesztésére, így a  megszerzett, rendszerezett 
ismereteket alkalmazzuk majd önálló szövegek megírásában, szituációs játékokban, hallott és olvasott szövegértés 
gyakorlásában. 

 

SPANYOL 

BMEGT622223 Spanyol társalgás 1. 
Tanultál már egy kicsit spanyolul? Nem akarod elfelejteni azt, amit már megtanultál? Nincs elég időd a heti 2X2 óra 
nyelvtanulásra? Szórakoztató módon szeretnéd fejleszteni a beszédkészségedet és a szókincsedet? Szeretnél a tanult nyelv 
kultúrájához, a spanyol életérzéshez is közelebb kerülni?  
Akkor itt a helyed a társalgás órán, hetente egy alkalommal, ahol hétköznapi beszédhelyzetekben, változatos digitális 
segédanyagokkal és szimulációs játékokkal fejlesztjük a nyelvtudásodat!  

 



BMEGT623233 Spanyol társalgás 2.  
Évek óta tanulsz már spanyolul, akár a nyelvvizsgád is megvan már? Nem akarod elfelejteni azt, amit már megtanultál? 
Nincs elég időd a heti 2X2 óra nyelvtanulásra? Szórakoztató módon szeretnéd továbbfejleszteni a beszédkészségedet és a 
szókincsedet? Szeretnél a spanyol nyelv kultúrájához, a spanyol életérzéshez még közelebb kerülni?  
Akkor itt a helyed a társalgás órán, hetente egy alkalommal, ahol hétköznapi beszédhelyzetekben, változatos digitális 
segédanyagokkal és szimulációs játékokkal fejlesztjük a nyelvtudásodat!  

 

BMEGT622225 Spanyol nyelvtani rendszerező 1. (A2)   

BMEGT622226 Spanyol nyelvtani rendszerező 1. (B1)   
Tanultál már egy kicsit spanyolul? Nem akarod elfelejteni azt, amit már megtanultál? Vannak hézagok vagy bizonytalanságok a 
nyelvtani tudásodban? Nyelvvizsgára hajtasz? Erasmusra készülsz? Szeretnéd magabiztosabban kezelni a nyelvtani 
szerkezeteket? Akkor itt a helyed a "Nyelvtani rendszerező" órán, ahol a nyelvtani szabályok alapos átismétlésével, feladatokkal, 
játékokkal, írott és hangzó szövegekkel és szimulációs játékokkal fejlesztjük a nyelvhelyességedet!  
 

FRANCIA/OLASZ/ SPANYOL – Lazíts matekóra után  

BMEGT622024 Francia beszédfejlesztés zenén keresztül B1 

BMEGT622424 Olasz beszédfejlesztés zenén keresztül 

BMEGT622224 Spanyol beszédfejlesztés zenén keresztül (A2) 
 
Tanultál már kicsit franciául, olaszul vagy spanyolul? Nem akarod elfelejteni azt, amit már megtanultál? Nincsen elég időd a heti 
2X2 óra nyelvtanulásra? Szórakoztató módon szeretnéd fejleszteni a beszédkészségedet és a szókincsedet? Szeretnél a tanult 
nyelv kultúrájához, az olasz életérzéshez is közelebb kerülni?  
Akkor itt a helyed a beszédfejlesztés dalokon keresztül órán, ahol az adott nyelv legismertebb dalait, nagy slágereit felhasználva 
fejlesztheted a nyelvtudásodat! Hozhatod a saját kedvencedet is! Ne félj, énekelni nem muszáj, de nagy öröm, ha együtt 
énekelünk! 

 
NÉMET 

BMEGT614045 Német műszaki szövegfordítás - B2 
 
Der Kurs richtet sich an Studenten, die bereits über gut fundierte Sprachkenntnisse verfügen (mindestens Stufe B2) und sich in 
einem neuen Bereich, im Bereich der Sprachvermittlung versuchen möchten. Im Kurs lernen die Studenten, wie sie im 
Berufsleben einfache Übersetzungsaufgaben bewältigen können: Sie erfahren, wie sie ohne Wörterbuch viel bessere 
Übersetzungen bearbeiten, eine Übersetzung bewerten oder einfache Dolmetscheraufgaben am Arbeitsplatz erledigen können. 
Im Mittelpunkt steht die schriftliche Übersetzung von hauptsächlich technischen Texten, aber auch Dokumente des 
Arbeitsrechts werden behandelt. Darüber hinaus haben die Studenten die Möglichkeit, sich in der mündlichen Übersetzung 
auszuprobieren. Hausübersetzungen und Vorbereitung auf die „Dolmetscheraufgaben” sind bei diesem Kurs von grundlegender 
Wichtigkeit.  

 

 

BMEGT613033 Német nyelvi készségfejlesztő (beszéd, hallásértés) - B1 
 
A kurzust azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik vagy már korábban tanultak németül és ezt szeretnék most újra felfrissíteni, vagy 
akik már elvégezték nálunk valamelyik középhaladó1 német nyelvi kurzust. A félév során sort kerítünk mindazon területeken a 
szókincs fejlesztésére és a különböző szituációkban való hatékony kommunikációs eszközök begyakorlására, amely területekkel a  
hallgató egy esetleges külföldi tartózkodás esetén először találkozik (pl. információkérés, lakásbérlés, munkahelyi 
kommunikáció, stb.). A félév során fejlődik a hallgató spontán beszédkészsége, illetve a beszélő partner megértése. 

 

BMEGT614044 Német nyelvi készségfejlesztő (írás, szövegértés) - B2 

 
Lernziel „Schreiben”: Ausbildung der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit, die den Lernenden befähigt, in einem Aufsatz oder Bericht 
ein Thema systematisch zu erörtern sowie persönliche und formelle Briefe inhaltlich und sprachlich möglichst regelgerecht zu 
schreiben. Dabei können sie ihre eigenen Meinungen und Einstellungen differenziert ausdrücken, schriftlich Stellung nehmen 
und positive und negative Kritikpunkte kurz aufführen. Lernziel „Leseverstehen”: Die Lernenden können längere und komplexe 
Texte selbstständig lesen und verstehen, sie auf ihre relevanten Informationen hin auswerten, wichtige Details gezielt 
heraussuchen, Informationen aus verschiedenen Textteilen zusammentragen sowie den Lesestil (Globalverstehen, 
Detailverstehen, selektives Verstehen) je nach Text und Leseabsicht variieren. Dazu werden verschiedene Lesetechniken 
vermittelt und trainiert. 


