
Theolingua nyelvvizsga felkészítő tanfolyam 

 

A képzést szervező: Gál Ferenc Egyetem 

(a felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2021/000499) 

A tanfolyam a Theolingua egyházi szaknyelvvel bővített B2 szintű nyelvvizsgára készít 

fel.  

Választható nyelvek: angol, német, olasz 

A képzés időtartama: 30 óra, 15x90 perc 

A képzés formája: kontaktórás, csoportos képzés. Minimális csoportlétszám: 5 fő 

 Amennyiben a járványügyi korlátozások nem teszik lehetővé a 

személyes részvételt, a képzést valós idejű online képzésként szervezzük 

meg. Ebben az esetben a minimális csoportlétszám: 3 fő 

 

A képzés célja: A Theolingua B2 szintű kétnyelvű nyelvvizsgára való felkészítés, célirányosan 

a nyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészében szereplő feladattípusok részletes 

ismertetésével, a mintafeladatok gyakorlásával: olvasott és hallott szöveg értése, fordítási 

feladatok, szövegalkotás; helyzetmegoldás, önálló témakifejtés kép alapján.  

A tárgyalt témakörök a szóbeli vizsgarész feladattípusainak gyakorlásával folyamatosan 

ismétlésre kerülnek. 

A képzés célja továbbá az egyházi szókincs és kifejezésmód megalapozása a Theolingua 

nyelvvizsga témakörei szerint. 

Fontos! : A tanfolyami 30 óra nem ad lehetőséget az általános nyelvtani tudás elsajátításra, 

már meglévő idegennyelv tudásra épít. A tanfolyam során célirányosan a Theolingua 

szaknyelvi nyelvvizsgára való felkészítés történik (írásbeli-, audio- és szóbeli 

vizsgatevékenységekre).  

Témakörök: 

1. Személyes adatok, információk: A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes 

tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás. 

2. A vallási élet kitüntetett alkalmai: keresztség, első áldozás, bérmálás, 

konfirmáció – a szertartások jelentősége. 

3. A hit a mindennapokban: Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. 

Legismertebb imádságaink. 

4. A szűkebb család: Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, 

az anya szerepe, gyász a családban. 

5. A család és a hit: Vallásos nevelés a családban. 

6. A tágabb család: Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi 

összejövetelek, ünnepek. 

http://www.theolingua.hu/


7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása: Lakókörnyezet, az 

egyházközség bemutatása. A helyi templom (imaház, zsinagóga, stb.) külső és 

belső leírása. 

8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok: Programok a gyülekezetben és a 

partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A 

gyülekezetek szerepe személyes krízisek esetén (munkanélküliség, magány, 

gyász, öregség). 

9. Tanulás és hit: Vallásos nevelés az egyházi oktatási intézményekben. 

Hitoktatás. 

10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai 

életünkben. 

11. Munka: Munkatevékenység az egyházon belül és kívül. Munkatársak 

egyházi kapcsolatokban. Fontosabb egyházi tisztségek. 

12. Vásárlás, üzletek: Egyházi vonatkozású ajándékok, vásárlási szokások, 

vásárlási lehetőségek. 

13. Fontosabb egyházi ünnepek: A vallási ünnepek üzenete. Az ünnepekhez 

kapcsolódó szokások és szimbólumok. 

14. Étkezés: Étkezési előírások. Böjt. Jeles vallási ünnepeken hagyományosan 

fogyasztott ételek. 

15. Egészség, betegségek: Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. 

Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit 

szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban. 

16. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal: Vallási 

vonatkozású olvasmány és filmélmények 

17. A keresztény művészet jelentősége: A vallás megjelenése a médiában. 

Közismert bibliai és egyéb vallási témájú könyvek, filmek, színdarabok, 

képzőművészeti és zenei alkotásokkal kapcsolatos élmények. 

18. A Biblia: Közismert bibliai történetek és üzenetük. 

19. A legismertebb magyar szentek. 

20. A média: A vallás megjelenése a médiában. Közkedvelt vallási műsorok 

21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei: Fontosabb egyházi 

vonatkozású látnivalók 

22. Utazás külföldön: Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. 

Zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei. 

Utazás. 

23. Vallások Magyarországon: Kapcsolat más vallásokkal. Az ökumenikus 

gondolkodás jelentősége, megvalósításának színterei. 

24. A természet világa: Ember, állat és növény a teremtésben. Az ember 

beavatkozása a teremtett környezetbe. A környezetünket fenyegető veszélyek. 



25. A nagy világvallások: Rokon vonások és különbségek. 

 

A képzés célcsoportja: aki érdeklődik az idegen nyelv tanulása és azon belül az egyházi 

szaknyelv iránt. 

A képzésen való részvétel a Theolingua egyházi szaknyelvvel bővített B2 szintű nyelvvizsgára 

való felkészülést segíti.   

 

A képzés ütemezése tananyagegységekre bontva: 

I.1-2. óra 

1. Személyes adatok, információk. A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes 

tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás. 

+ A Theolingua nyelvvizsga menetének, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgarész 

feladattípusainak ismertetése; tanácsok a felkészüléshez. 

II. 3-4. óra 

2. A vallási élet kitüntetett alkalmai: keresztség, első áldozás, bérmálás, konfirmáció – 

a szertartások jelentősége  

3. A hit a mindennapokban. Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. Az imaélet 

fontossága. Legismertebb imádságaink. 

+ A fordítási feladat elméleti háttere, szótárhasználat. 

III. 5-6. óra 

4. A szűkebb család. Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, az 

anya szerepe, gyász a családban   

5. A család és a hit. Vallásos nevelés a családban. 

+ A szövegalkotás / levélírási feladat, mint vizsgafeladat sajátosságai. 

IV. 7-8. óra 

6. A tágabb család. Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi 

összejövetelek, ünnepek.   

7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása. Lakókörnyezet, az egyházközség 

bemutatása. A helyi templom (imaház, zsinagóga stb.) külső és belső leírása. 

+ Szakmai témák személyes vonatkozásokkal: A szóbeli vizsgafeladat ismertetése és 

gyakorlása az eddigi témakörök alapján. 

 

 

 

 



V. 9-10. óra 

8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok. Programok a gyülekezetben és a 

partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A gyülekezetek 

szerepe személyes krízisek esetén (munkanélküliség, magány, gyász, öregség).  

9. Tanulás és hit. Vallásos nevelés az egyházi oktatási intézményekben. Hitoktatás. 

+ A közvetítő készséget vizsgáló szöveg-összefoglalási feladat részletes ismertetése 

példafeladatok segítségével. 

VI. 11-12. óra 

10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai életünkben. 

+ A szóbeli vizsgarész „Beszélgetés kép alapján” feladatának részletes ismertetése az 

eddigi témakörökhöz kapcsolódó képanyag segítségével. 

VII. 13-14. óra 

11. Munka. Munkatevékenység az egyházon belül és kívül. Munkatársak egyházi 

kapcsolatokban. Fontosabb egyházi tisztségek.  

12. Vásárlás, üzletek. Egyházi vonatkozású ajándékok, vásárlási szokások, vásárlási 

lehetőségek. 

VIII. 15-16. óra 

13. Fontosabb egyházi ünnepek. Egyházi ünnepeink üzenete. Az ünnepekhez 

kapcsolódó szokások és szimbólumok. 

+ Helyzetmegoldás: a szóbeli vizsgafeladat ismertetése; szituációs feladatok 

IX. 17-18. óra 

14. Étkezés. Étkezési előírások. Böjtölés. Jeles egyházi ünnepeken hagyományosan 

fogyasztott ételek. 

15. Egészség, betegségek. Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. 

Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit 

szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban. 

X. 19-20. óra 

16. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal. Vallási vonatkozású 

olvasmány és filmélmények. 

 17. A keresztény művészet jelentősége. A vallás megjelenése a médiában. Közismert 

bibliai és egyéb vallási témájú könyvek, filmek, színdarabok, képzőművészeti és zenei 

alkotásokkal kapcsolatos élmények. 

XI. 21-22. óra 

18. A Biblia. Közismert bibliai történetek és üzenetük.  

19. A legismertebb magyar szentek. 



XII. 23-24. óra: 

20. A média. A vallás megjelenése a médiában. Közkedvelt vallási műsorok. 

21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei. Fontosabb egyházi vonatkozású 

látnivalók. 

XIII. 25-26. óra 

22. Utazás külföldön. Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. 

Zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei. Utazás. 

23. Vallások Magyarországon. Kapcsolat más vallásokkal. Az ökumenikus 

gondolkodás jelentősége, megvalósításának színterei. 

XIV. 27-28. óra 

24. A természet világa. Ember állat és növény a teremtésben. Az ember beavatkozása 

a teremtett környezetbe. A környezetünket fenyegető veszélyek. 

25. A nagy világvallások. Rokon vonások és különbségek 

XV. 29-30. óra 

Összefoglaló ismétlés, vizsgafeladatok gyakorlása 

 

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: 

A képzés során folyamatos a mérés és teljesítmény ellenőrzése a szóbeli, hallott szövegértési 

és írásbeli nyelvvizsga feladatsorok által. Az értékelés írásban történik, formája: egyéni, 

fejlesztő értékelés. 

A képzés során minden írásbeli vizsgafeladatból 3-3 feladatot kell beadni. Az írásbeli 

feladatokat külön lapra kell leírni kézírással. (Online tanfolyam esetében számítógépen megírva 

küldhetők el a megoldások, de a felkészülés során a kézzel írt feladatmegoldás gyakorlása 

ajánlott.) A feladatokat kijavítva, egyénre szóló tanácsokkal kapják vissza a tanfolyami 

résztvevők. 

A megengedett hiányzás mértéke a teljes óraszám 20%-a (összesen 6 óra). A megengedett 

hiányzás túllépése esetén nem biztosított az a tudás és gyakorlat, amit a rendszeres és aktív 

részvétellel szerezhet a résztvevő. A résztvevő a megengedett hiányzás túllépése esetén - ha a 

lemaradás a többi résztvevőt hátráltatja - kizárható a képzésből. 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány  

A nyelvtanfolyamon való részvétel nem jár nyelvvizsga kötelezettséggel. 


