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öVEGES ENIKÔ

Idegennyelv-oktatás  
a köznevelésben  

– változások az új szabályozók tükrében

Teaching foreign languages in public education – recent changes in legislation
The framework of teaching foreign languages in public education is determined by several regulations 
and laws, most of which have been modified as a result of recent policy decisions. New content elements 
have been added to the documents (e.g. the integration of the interaction skill into the National Core 
Curriculum), output levels have been modified (e.g. A2 instead of the previous A1 by the end of grade 
8), and the language options students must choose from as a compulsory first foreign language have 
been defined. More detailed and more definite content regulations have been established for foreign 
language teaching as well, and the frameworks of previously launched programmes, such as the Year 
of Intensive Language Learning and bilingual education, have also been amended. The article 
overviews the relevant parts of the recent regulations and summarizes the most significant amendments 
from 2011 up to June 2013.

Bevezetés
A köznevelési-oktatási intézményekben folyó nyelvoktatás kereteit számos törvény, 
illetve rendelet határozza meg. Ezek többségét érintették az utóbbi évek jelentős ok-
tatáspolitikai döntései. Az alábbiakban feltérképezzük az idevágó dokumentumokat, 
összefoglaljuk a legjelentősebb változásokat a 2013. júniusi állapotnak megfelelően. 
A cikkben a következő szabályozók idegen nyelvek tanításával kapcsolatos részeit 
mutatjuk be részletesen:
•	 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
•	 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) kormányrendelet, illetve annak melléklete;
•	 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) rende-
let (VIII. 31.) és az ezt módosító, egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI-rendelet;

•	 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 
EMMI-rendelet és mellékletei;

•	 a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) 
EMMI-rendelet;

•	 az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormány-
rendelet.
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A köznevelési törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) két ponton 
fogalmaz meg előírásokat a nyelvoktatással kapcsolatban. Az első a nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló képzés (NYEK) indításának lehetőségét erősíti meg, megadva, 
hogy a fenntartás feltételeit külön jogszabály határozza meg: 9. § (7) A gimnáziumban 
az 5., a 7. és a 9., a szakközépiskolában a 9. évfolyamot nyelvi előkészítő évfolyam 
előzheti meg, feltéve hogy a gimnázium, a szakközépiskola a külön jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel.

A NYEK létrehozását először a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. 
júniusi módosítása tette lehetővé. A felsorolt feltételek szerint a NYEK 9. évfolyamán 
a kötelező órakeret legalább 40 százalékát kellett nyelvoktatásra fordítani, valamint 
a 10–13. évfolyamokon a tanulókat fel kellett készíteni az emelt szintű érettségire. Az 
Nkt. a közoktatási törvényhez képest más megközelítéssel él: ilyen konkrétumokat 
nem tartalmaz, a feltételek meghatározását a később tárgyalt 20/2012. EMMI-rendeletre, 
a tartalmi elemeket pedig a NYEK-kerettantervre hagyja.

A másik fontos pont az a korábbinál megengedőbb előírás, mely alapján idegen nyelv 
oktatására – minden iskolatípusban – alkalmazható az is, aki főiskolai szintű nyelvta-
nári vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári felsőfokú végzettséggel és szakkép-
zettséggel rendelkezik (98. § (5)).

A Nemzeti alaptanterv
Jelenleg a Nemzeti alaptanterv (NAT) az idegen nyelvek esetében is a legfelső tartal-
mi szabályozó. Az idegen nyelvi kommunikációt mint kulcskompetenciát közelíti meg, 
s ezáltal kiemeli a terület fontosságát. A dokumentum ajánlást tartalmaz a műveltség-
terület kötelező órakereten belüli százalékos arányaira, összefoglalja a nyelvtanulás 
alapelveit, céljait, valamint kijelöli a fejlesztési feladatokat és a kimeneti szinteket. 
A tanult nyelvek számában nem hoz változást; a jövőben is egy nyelv kötelező az ál-
talános iskolában, a szakközépiskolában (itt a megfelelő feltételek megléte esetén 
kettő javasolt) és a szakiskolában, illetve kettő a gimnáziumban tanulóknak. Az első 
idegen nyelv tanulásának megkezdését a 2012-es NAT is a negyedik évfolyamra teszi, 
de nem zárja ki a nyelvtanulást az 1–3. osztályokban sem, ha van az intézményben 
képzett pedagógus, és a pedagógiai program erre lehetőséget ad. Újdonság az általános 
iskolában a második idegen nyelv: az alaptanterv már a 7. évfolyamtól lehetővé teszi 
ennek oktatását.

Az első idegen nyelv tekintetében azonban komoly változást hoz az új szabályozás, 
mivel a kötelezően választható nyelvek körét az angol, a német, a francia és a kínai 
nyelvekre korlátozza. Ennek hátterében a nyelvtanulás folytonosságának biztosítása 
áll. Ezt erősítik azok az előírások, melyek szerint a megkezdett első nyelvet a felsőbb 
évfolyamokon és a középiskolában is lehetővé kell tenni. A második idegen nyelv 
vonatkozásában megmaradt a szabad nyelvválasztás lehetősége.

Az új NAT-ban megfogalmazott célok a korábbiaknál szélesebb körűek, egyes te-
rületek pedig nagyobb hangsúlyt kapnak. Ilyen például az interkulturális és a digitális 
kompetencia, a tantárgyi integráció vagy a nyelvtanulási stratégiák erősítése. Néhány 
mondat erejéig a szöveg egyéb módszertani elemekre is kitér, például felhívja a figyel-
met az életkornak, érdeklődésnek és a kommunikációs szükségleteknek megfelelő, 
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valós nyelvi tevékenységek, illetve az autentikus szövegek, a változatos interakciófor-
mák, valamint a differenciált oktatás fontosságára.

A NAT a különböző nyelveket együtt kezeli, ám megkülönbözteti az élő és klasz-
szikus nyelveket, valamint az első és második nyelvet. Ennél a műveltségterületnél 
a közműveltségi elemeket a Közös Európai Referenciakeret nyelvi szintjei és az ott 
megfogalmazott kompetenciák testesítik meg. A korábbi készségek mellé az új válto-
zat beemeli az interakciót és a nyelvhelyességet, a készségek elnevezése pedig szink-
ronba kerül az egyéb dokumentumokban használtakkal. A kimeneti szinteket a mini-
mum és az emelt szint vonatkozásában határozza meg (lásd az alábbi táblázatokat). 
Változást a korábbiakhoz képest egy helyen hoz: a 8. évfolyam végén az A1 szintet 
megemeli A2-re.

4. évfolyam,
minimumszint

8. évfolyam,
minimumszint

12. évfolyam,
minimumszint

Első idegen nyelv KER-szintben nem 
megadható

A2 B1

Második idegen nyelv – – A2

1. táblázat. A NAT-ban meghatározott minimum kimeneti szintek

4. évfolyam,
emelt szint

8. évfolyam,
emelt szint

12. évfolyam,
emelt szint

Első idegen nyelv KER-szintben nem 
megadható

A2–B1 B2–C1

Második idegen nyelv – A1 B1–B2

2. táblázat. A NAT-ban meghatározott kimeneti szintek emelt szintû képzés esetén

A 3. és a 4. táblázat összeveti a különböző nemzeti alaptantervekben megadott első és 
második nyelvek kimeneti szintjeit.

1–4. 6. 8. 10. 12.
2003 n. a. A1– A1 A2 B1
2007 n. a. A1– A1 A2 B1
2012 KER-szintben 

nem megad-
ható

A1 A2 B1– B1

3. táblázat. Az elsõ nyelvre megadott kimeneti szintek  

a különbözõ nemzeti alaptantervekben

öveges Enikõ
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1–4. 6. 8. 10. 12.
2003 n. a. n. a. n. a. n. a. A2
2007 n. a. n. a. n. a. n. a. A2

2012 – –
KER-szintben 
nem megad-

ható
A1 A2

4. táblázat. A második nyelvre megadott kimeneti szintek  

a különbözõ nemzeti alaptantervekben

A szintemelés azt a törekvést tükrözi, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az általános 
iskolai nyelvoktatás, az évek során egyenletesebb legyen a nyelvtanulási folyamat. 
A megvalósítást azonban megnehezíti az óraszámok százalékos arányú csökkentése, 
mely éppen az általános iskolai évfolyamokat érinti (lásd 5. táblázat).

NAT
Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza A középfokú nevelés-oktatás 

szakasza
1–4. 5–6. 7–8. 9–10. 11–12.  

(csak mini-
mális arány)

1995 – 11–15 9–12 9–13 n. a.
2003 2–6 12–20 12–20 12–20 13
2007 2–6 12–20 12–20 12–20 13
2012 2–6 10–18 10–15 12–20 13

5. táblázat. A kötelezõ órakeret idegen nyelvre vonatkozó százalékos arányai  

a különbözõ nemzeti alaptantervekben

Összességében a 2012-ben kidolgozott, élő idegen nyelvekre vonatkozó rész a korábbi 
alaptantervekhez képest több ponton előrelépést jelent. A kommunikatív kompeten-
ciát az előbbi dokumentumoknál tágabban értelmezi, kibővíti a nyelvi, a szociolingvisz-
tikai és a szövegkompetenciával, és ennek eredményeképpen (is) nagyobb összhangot 
mutat a Közös Európai Referenciakerettel. Megerősíti az interkulturális kompetencia 
szerepét, kiemeli a tantárgyközi integrációnak, az IKT (információs és kommuniká-
ciós technológiák) integrálásának és a nyelvtanulási stratégiák kialakításának fontos-
ságát. Az eddigi négy alapkészség mellé beemeli az interakciót és a nyelvhelyességet, 
a terminológiát pedig az egyéb fontos dokumentumokhoz igazítja. A szinteket világo-
sabban, élethűbben határozza meg. A pozitív változások ellenére az új NAT némi 
visszalépést jelent az óraszámok vonatkozásában, és nem lép túl azon az örökös prob-
lémán, hogy a megadott kimeneti szintek meghatározását nem támasztják alá empi-
rikus adatok.
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A nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012., valamint 
az ezt módosító 22/2013. EMMI-rendelet
Néhány oktatásszervezési kérdéstől (például a nyelvi vagy a két tanítási nyelvű elő-
készítő évfolyamok számozása) eltekintve a 20/2012. EMMI-rendelet a nyelvoktatás 
szempontjából leglényegesebb paragrafusai a 136. § és a 137. §. Ezekben a két taní-
tási nyelvű és a nyelvi előkészítő évfolyammal induló iskolai nevelés-oktatás felté telei 
fogalmazódnak meg, azaz ezek a külön jogszabályok, amelyekre a köznevelési törvény 
hivatkozik.

A feltételeket a 22/2013. EMMI-rendelet rövid időn belül pontosította, így a jelenleg 
hatályos szabályozás szerint nyelvi előkészítő évfolyam abban a középiskolában indít-
ható, amelyik három egymást követő tanévben megfelel az alábbi feltételeknek:

a) a nevelés-oktatás megkezdésekor a nyelvi előkészítő nevelés-oktatásba felvett 
tanulók legalább nyolcvan százaléka a célnyelvből érettségi vizsgabizonyítványt 
szerzett, és

b) a nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vevő és érettségi vizsgabizonyítványt 
szerző tanulók nyolcvan százaléka a nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen 
nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi 
vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával.

Ez alapján tehát a NYEK-osztályban induló tanulók legalább nyolcvan százalékának 
a célnyelvből sikeresen kell érettségiznie, és közülük minimum nyolcvan százaléknak 
B2 szintet kell elérnie. A döntéshozók a kimeneti szint ellenőrzését a korábbi válto-
zattal ellentétben itt az utolsó évfolyamra tették, és a NYEK-es tanulók esetében nem 
vezetik be a mérést. A kerettantervi rendelet mellékleteként megjelenő NYEK-
kerettanterv még az előző előírásokra épül, így másféle követelményeket fogalmaz 
meg, és a későbbiekben módosításra szorul.

A NYEK-osztályokra az egyéb képzésekre megfogalmazottak érvényesek, azaz 
csak a gimnáziumban kötelező második nyelvet tanulni, a szakközépiskolában ez 
ajánlott. A rendelet meghatározza, hogy a második idegen nyelvből az iskola pedagó-
giai programjában meghatározott évfolyamokon az érintett tanulók számára a kötele-
ző tanórákon biztosítani kell az emelt szintű érettségire felkészítés feltételeit – ez nem 
tévesztendő össze az emelt szintű képzéssel. Az emelt szintű érettségire felkészítés 
feltételét a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 6. § (5) pontja így határozza meg: 
„Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból 
érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, […] emelt szintű érettségi 
vizsgára történő felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészí-
tésre helyi tantervében biztosítania kell.”

Az előírt feltételek teljesülését először a 2016–2017-es tanévben kell ellenőrizni a nyel-
vi előkészítő évfolyammal működő nevelési-oktatási intézményben tanulmányaikat 
befejező és rendes érettségi vizsgát tevő tanulók körében. A megszüntetés tehát leg-
korábban a 2019–2020-as tanévben történhet meg.

A két tanítási nyelvű nevelés-oktatás tekintetében a 22/2013. EMMI-rendelettel 
módosított 20/2012. EMMI-rendelet 135. és 136. §-ai az irányadóak. Az általános 
isko lának teljesítenie kell azt a feltételt, hogy három egymást követő év átlagában 

öveges Enikõ
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a hivatal által szervezett célnyelvi mérésben a tanulók legalább hatvan százaléka 
megfelel

a) a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) 
szerinti A2 szintnek, és

b) a nyolcadik évfolyamon az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelv-
vizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) 
kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű 
nyelvtudást mérő célnyelvi mérés követelményeinek.

A hivatali mérés feladatait az iskola javítja a központi javítókulcsok alapján. A leírt 
feltételeknek történő megfelelést a 2016–2017-es tanévtől kezdve kell vizsgálni.

A középiskolák esetében három egymást követő tanévben kell megfelelni a követ-
kező elvárásoknak:

a) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók ötven százaléka a tizedik 
évfolyam végére megfelel a hivatal által szervezett, a KER szerinti B2 szintű 
nyelvtudást mérő célnyelvi mérésben meghatározott követelményeknek,

b) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásba felvett tanulók legalább nyolcvan száza-
léka a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban a célnyelvből érettségi vizsgabizo-
nyítványt szerzett, és

c) a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban érettségi vizsgabizonyítványt szerző 
tanulók kilencven százaléka célnyelvből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű 
nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelv-
vizsgával.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mérés alól mentesül az a tanuló, aki 
a mérés időpontjáig bemutatja a célnyelvből szerzett, a KER szerinti B2 szintű 
nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát.

Amennyiben a fenti feltételeknek a középiskola nem felel meg, a következő évben nem 
indíthat ilyen képzést. Ez azt jelenti, hogy a 2017–2018-as tanévtől nem indítható két 
tanítási nyelvű nevelés-oktatás abban a középiskolában, amelyben a feltételeket  
a 2017–2018-as tanév kezdetéig nem teljesítik. Ezekben az intézményekben a két ta-
nítási nyelvű oktatás felmenő rendszerben megszűnik.

A két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvei
A képzést csak akkor lehet elindítani, ha az az iskola minden évfolyamán működik, 
azaz általános iskolában már az első évfolyamon meg kell kezdeni.

Fontos változás, hogy meghatározták a célnyelven tanított közismereti tárgyakat, és 
ezektől nem lehet eltérni. Az előírásokat a 3. § (2) bekezdése foglalja össze:

a) az 1–2. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, 
életvitel és gyakorlat,

b) a 3–4. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret, 
életvitel és gyakorlat,

c) az 5–6. évfolyamon: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, természetismeret, 
célnyelvi civilizáció, informatika, történelem,
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d) a 7–8. évfolyamon: biológia, földrajz, fizika, kémia, célnyelvi civilizáció, mate-
matika, informatika, történelem,

e) a 9–12. évfolyamon: matematika, informatika, történelem, biológia, földrajz, 
fizika, kémia, célnyelvi civilizáció, továbbá bármely szakközépiskolában választ-
ható még a helyi tanterv alapján tanított szakmai tantárgy.

Figyelni kell arra is, hogy ha az iskola a történelem tantárgyat célnyelven tanítja, ak-
kor a történelem tantárgyra vonatkozó tantárgyi kerettantervben foglalt, a magyarság 
történelmével kapcsolatos tantárgyi tartalmakat, fejlesztési feladatokat magyar nyelven 
kell oktatnia.

A rendelet 2013 szeptemberétől lép hatályba, az akkor első és ötödik osztályos, 
valamint a középiskolák kezdő évfolyamán belépő tanulókra vonatkozik.

A kerettantervi rendelet és mellékletei
A tartalmi szabályozás következő szintjén a kerettantervek határozzák meg a célokat, 
feladatokat. A bennük foglalt tartalmakat tanéves tagolásban kell a helyi tantervbe 
építeni, a tartalom elsajátításához minimálisan szükséges óraszám figyelembevételével. 
A helyi tanterveket az előírások alapján kell elkészíteni, az átlagosan 10% szabad 
időkeretet pedig az iskolára jellemző tartalommal kell megtölteni.

A kerettantervek iskolatípusok és pedagógiai szakaszok szerint készültek, és kie-
gészülnek egyéb speciális tantervekkel, például az Arany János Program, a nyelvi 
előkészítő évfolyam vagy a sportiskolák vonatkozásában. Az idegen nyelvi kerettanterv 
nem nyelvspecifikus, tehát minden nyelvre vonatkozik. A nyelvi lebontást a függelékek 
segítik, amelyek első nyelvből angol és német nyelvekre, a második nyelvből pedig 
latinra (gimnázium) készültek el.

Az egyéb tantárgyaknak megfelelően az idegen nyelvi kerettantervek is a 4., az 5–6., 
a 7–8., a 9–12. (gimnázium és szakközépiskola), az 5–12. (nyolcosztályos gimnázium), 
a 7–12. (hatosztályos gimnázium) évfolyamokra és a szakiskolára készültek el. A közös 
tantárgyi bevezetést az életkor és iskolatípus szerint kialakított, készségekre lebontott 
fejlesztési követelmények (előzetes tudás, célok, tartalom), valamint a fejlesztés várt 
eredményeinek meghatározása követi. A nem nyelvspecifikus kerettantervi rész a kü-
lönböző szakaszokra meghatározott témaköröket is tartalmazza. A függelékekben 
találhatóak a nyelvspecifikus (például a társadalmi érintkezéshez szükséges) kommu-
nikációs eszközök és a fogalomkörök (például cselekvés, történés, létezés) az adott 
nyelvi szinthez köthető nyelvi példákkal.

A nyelvi előkészítő évfolyamhoz három kerettantervi melléklet készült, mivel 
a jelenlegi szabályozás alapján minden középiskola-típusban a kezdő évfolyamon kell 
az intenzív nyelvi évet beiktatni. A 9/Ny, a 7/Ny és az 5/Ny (nyelvi előkészítő évfo-
lyamok) szövegei a megadott kimeneti szintekben, illetve az életkori sajátosságoknak 
megfelelően eltérőek. A különböző évfolyamok kimeneti szintjeit az alábbi táblázatok 
foglalják össze.

öveges Enikõ
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NYEK-évfolyam 
(5/Ny),  

minimumszint

8. évfolyam,  
minimumszint

10. évfolyam,  
minimumszint

12. évfolyam,  
minimumszint

1. idegen nyelv A1 A2–B1 B1–B2 B2
2. idegen nyelv A1–A2 A2–B1 B1–B2

6. táblázat. Az 5/Ny-re meghatározott kimeneti nyelvi szintek

NYEK-évfolyam 
(7/Ny),  

minimumszint

8. évfolyam 10. évfolyam,  
minimumszint

12. évfolyam,  
minimumszint

1. idegen nyelv A1–A2
A2–B1

B1–B2 B2

2. idegen nyelv
A1–A2

A2–B1 B1–B2

7. táblázat. A 7/Ny-re meghatározott kimeneti nyelvi szintek

NYEK-évfolyam,  
minimumszint

10. évfolyam,  
minimumszint

12. évfolyam,  
minimumszint

1. idegen nyelv A2–B1 B1–B2 B2
2. idegen nyelv A2–B1 B1–B2

8. táblázat. A 9/Ny-re meghatározott kimeneti nyelvi szintek

A kerettanterv hangsúlyozza, hogy a NYEK emelt óraszáma nem elsősorban a tananyag 
növelésére, hanem annak tényleges elmélyítésére, a gyakorlásra szánt idő bővítésére, 
az esetleges hátrányok kompenzálására szolgál. Megfelelő feltételek esetén a több 
nyelvóra magasabb kimeneti szint elérését is célozhatja. A nyelvi előkészítő évfolyamon 
a rendelkezésre álló heti órakeret legalább 60 százalékát, azaz heti 18 órát kell nyelv-
oktatásra fordítani.

Elõrehozott és szintemelõ érettségi vizsga idegen nyelvbõl
Az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányren-
delet két olyan ponton módosult, mely közvetlenül köthető a nyelvoktatáshoz. Idegen 
nyelvből 2014-től továbbra is tehető előrehozott érettségi vizsga, a 9. § (3) bekezdésé-
nek a 106/2012. (VI. 1.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésével módosított szövege 
alapján. Ez kimondja, hogy idegen nyelvből előrehozott érettségi vizsga a tanulói 
jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben meghatározott követelmények teljesí-
tését követően, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy 
második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában tehető. Idegen nyelvből szintemelő 
vizsga (a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érett-
ségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése) is lehetséges a tanulói jogviszony 
fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt.

Idegennyelv-oktatás a köznevelésben – változások az új szabályozók tükrében
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Összegzés
Az utóbbi évek nagy változásokat hoztak a köznevelésben folyó nyelvoktatás szabá-
lyozásában is. Jelentős tartalmi kiegészítések születtek (például az interakciós készség 
beemelése a Nemzeti alaptantervbe), több ponton átalakult a kimeneti szintek rend-
szere (például A2-re emelés a 8. évfolyamon), valamint meghatározták a kötelezően 
első nyelvként választható nyelvek körét. Több, korábban már működő képzés keretei 
módosultak, ilyenek például a nyelvi előkészítő évfolyam vagy a két tanítási nyelvű 
oktatás. A kerettantervek bevezetésével részletesebb tartalmi előírások vonatkoznak 
a nyelvoktatásra is. Noha számos ponton történt előrelépés, szükség lesz még további 
intézkedésekre annak érdekében, hogy a köznevelésben zajló nyelvoktatás koherens 
rendszerré váljon.

öveges Enikõ

TinTa KönyvKiadó

Nagy györgy

angol közmondások
2000 angol közmondás, szólás és szállóige fordítása és magyar megfelelôje

256 oldal, 2490 Ft

az idegen nyelvû közmondások, szólások és szállóigék ismerete egy-egy nyelv magas 
szintû tudását bizonyítja. szótárunk hozzásegíti használóját, hogy napjaink világnyel-
vét, az angolt jól megértse és profi módon használja. az angol közmondások, szólások 
használatával színesíthetjük idegen nyelvû beszédünket, sôt egy-egy váratlan kommu-
nikációs helyzetet frappánsan oldhatunk meg egy jól megválasztott közmondással.

az Angol közmondások gyûjtemény a mai angol nyelv leggyakoribb 1000 közmondá-
sát, 700 szállóigéjét és 300 szólását tartalmazza. a gyûjtemény – a nyelvtanulók igé nyeit 
figyelembe véve – minden esetben jól elkülöníthetô tipográfiával megadja a szavaknál 
nagyobb 2000 angol nyelvi egység:

– szó szerinti magyar fordítását,
– jelentését, értelmét,
– magyar megfelelôjét vagy hasonló magyar párját,
– ha ismert, akkor eredetét, szerzôjét.
a szótár segítségével a magyar és az angol nyelv közmondásainak, szólásainak 

összevetése izgalmas szellemi feladat. Ugyanakkor mindkét nyelv évszázados és újabb 
„bölcsességei” hozzásegíthetnek bennünket, hogy megoldást találjunk zaklatott korunk 
kisebb-nagyobb problémáira.

megvásárolható a kiadóban: 

TInTa könyvkIadó
1116 Budapest, kondorosi út 17.; Tel.: (1) 371-0501; fax: (1) 371-0502

E-mail: info@tintakiado.hu; honlap: www.tintakiado.hu
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