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COURSE DESCRIPTIONS 
 

 

BMVD-065:70 Magyar nyelvgyakorlat (A2/B1) 

heti 6 óra 

A kurzus célja a diákok nyelvhasználatának, kommunikatív kompetenciájának 

fejlesztése és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek szélesítése. A félév során a hallgatók 

funkcionális grammatikai ismereteket szereznek, amely pragmatikai, szociokulturális és 

kulturális tudással bővül. A nyelvtani gyakorlás mellett az órák szerves része a legfontosabb 

hétköznapi beszédhelyzetek feldolgozása, és ezekben a szituációkban az anyanyelvi beszélők 

nyelvi viselkedésének megismerése. Emellett a hallgatók társadalmi, közéleti és néprajzi  

témákkal is foglalkoznak. 
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BMVD-065:71 Magyar nyelvgyakorlat (B2/C1) 

heti 4 óra 

A kurzus célja a diákok nyelvhasználatának, kommunikatív kompetenciájának 

fejlesztése és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek szélesítése. A félév során a hallgatók 

funkcionális grammatikai ismereteket szereznek, amely pragmatikai, szociokulturális és 

kulturális tudással bővül. A nyelvtani gyakorlás mellett az órák szerves része a különböző 

közéleti, társadalmi, néprajzi témák, és az ezekhez kapcsolódó szövegek változatos 

munkaformákban és feladatokkal való feldolgozása. 
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BMVD-065:72 Országismeret 

A kurzus során magyar szimbólumokkal, híres történelmi személyekkel, fontos történelmi 

eseményekkel, érdekes budapesti helyszínekkel, népszokásokkal, magyar hagyományokkal 

ismerkednek a hallgatók. Osztályzatot az egész félévi munkájukra kapnak, mivel az órák 

elején ellenőrző tesztet írnak az előző előadás anyagából. 
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BMVD-065:74 Beszédkészség-fejlesztés (A2/B1) 

A kurzus célja a magyar nyelvi beszédkészség kialakítása. Nagy súlyt fektetünk az 

élőnyelv bemutatására, a beszélt nyelvi fordulatok, kifejezések, szerkezetek elsajátíttatására, 

és a pragmatikai kompetencia fejlesztésére. A félév során a különféle interakciós feladatok 

segítségével a diákok megismerkednek a különféle beszédhelyzetekhez kapcsolódó nyelvi 

viselkedésmódokkal. Emellett  

közéleti témákkal is foglalkozunk, amelyekkel kapcsolatban a diákok  megfogalmazzák 

véleményüket, miközben lehetőségük van az egymásra épülő témakörök szókincsének 

folyamatos bővítésére. A hallgatók az órák szerves részét képező nyelvi játékok segítségével 

is színesíthetik tudásukat. 

 

BMVD-065:74 Conversational skills development (A2/B1) 

The goal of the course is to improve Hungarian conversational skills. Great emphasis is 

placed on demonstrating authentic language, acquiring the phrases, expressions, and 

structures of the spoken language, as well as developing pragmatic competence. Throughout 

the semester students complete a range of interactional tasks in order to become familiar 

with linguistic behavioral patterns associated with various speech situations. In addition, 

students are exposed to topics based on current affairs, which enable them to express their 

opinions, while they are also continuously facilitated to expand their vocabulary of the 

sequential topics. In order to further develop students’ competence, language games also 

play a major role in the classroom. 
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BMVD-065:74  Beszédkészség-fejlesztés (B2/C1) 

A kurzus célja a magyar nyelvi beszédkészség fejlesztése. Nagy súlyt fektetünk az 

élőnyelv bemutatására, a beszélt nyelvi fordulatok, kifejezések, szerkezetek elsajátíttatására, 

és a pragmatikai kompetencia fejlesztésére. A félév során különböző kulturális, társadalmi, 

közéleti témákkal foglalkozunk, amelyekkel kapcsolatban a diákok megfogalmazzák és 

ütköztetik véleményüket. Eközben lehetőségük van a magyar nyelven való érvelés 

gyakorlására, valamint az egymásra épülő témakörök szókincsének folyamatos bővítésére. A 

diákok egyéb kommunikatív feladatok (interakciós, tranzakciós és nyelvi játékok) 

segítségével is gyarapíthatják tudásukat. 

 

BMVD-065:74 1 Beszédkészség-fejlesztés (B2/C1) 

The goal of the course is to improve Hungarian conversational skills. Great emphasis is 

placed on demonstrating authentic language, acquiring the phrases, expressions, and 

structures of the spoken language, as well as developing pragmatic competence. Throughout 

the semester students are exposed to various cultural, social and current topics, which 

provide an opportunity for them to express their opinion and disagreement. Meanwhile, 

students improve their ability to practice argumentation skills, as well as expand their 

vocabulary of the sequential topics. Various communicative tasks (interactional, 

transactional and language games) serve as additional means of developing students’ 

knowledge. 
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BMVD-065:73 Beszédértés 

A kurzus célja a magyar nyelvi hallásértés fejlesztése. A félév során a diákok különféle, 

változatos műfajú (jelentős részben autentikus) hanganyagok segítségével kerülhetnek 

közelebb a célnyelv jobb és pontosabb megértéséhez. Ennek érdekében nagy súlyt fektetünk a 

hallott szövegek megfelelő módszertani feldolgozására. Az órákon egymásra épülő, változatos 

feladatokat alkalmazunk. A diákok a skimming és scanning típusú gyakorlatok mellett 

globális értési gyakorlatokat, hallásértésen alapuló kreatív feladatokat oldanak meg, de 

figyelmet fordítunk a hallásértés mikrokészségeinek fejlesztésére is. Az anyagot magyar dalok 

közös feldolgozása színesíti. 
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BMVD-065: 75 Szövegalkotás (B2/C1) 

A kurzus célja az íráskészség és a szövegalkotói kompetencia fejlesztése, amelyet 

fokozatosan, egymásra épülő feladatok segítségével valósítunk meg. A diákok megfelelő 

módszertani útmutatás alapján különböző típusú szövegeket, szövegrészeket hoznak létre, és 

különböző műveleteket (kiegészítés, átalakítás stb.) végeznek a szövegekkel. Az órákon 

figyelmet fordítunk a szövegkapcsoló elemek gyakorlására is. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, 

hogy a diákok – a kreativitást igénylő szövegek mellett - a mindennapi életben számukra is 

hasznosítható műfajokban (pl. e-mail, kérvény, motivációs levél ) is jártasságot szerezzenek.  

 

 

BMVD-065:75 Writing skills (B2/C1) 

The aim of the course is to develop writing skills and discourse competence, which is 

achieved gradually using various sequential tasks. Following the appropriate methodological 

guidelines, students create different types of texts and text elements and perform various 

tasks (completion, transformation, etc.) with them. Classes are also devoted to practicing 

linking words and phrases. Great emphasis is placed on developing students’ competence 

not only in creative writing, but in genres that they can utilize in their everyday lives, such as 

e-mails, applications and motivational letters. 
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BMVD-065:76  Médianyelv 

A kurzus célja a magyar nyelvi szövegértés fejlesztése mellett a napjainkban kiemelt 

szerepet játszó tömegkommunikációs kultúra nyelvezetének, szókincsének megismertetése a 

hallgatókkal. A félév során a diákok különféle műfajú, autentikus audiovizuális anyagok 

(híradó, interjú, riportfilm, reklám stb.) és újságcikkek feldolgozásával kerülhetnek közelebb 

a magyar média nyelvének minél teljesebb megértéséhez. Az órákon figyelmet fordítunk az 

internet világára, és az intenethez kapcsolódó kifejezésekkel is foglalkozunk. Nagy súlyt 

fektetünk a szövegek módszertanilag megfelelő elemzésére, értelmezésére. A félévet egy 

magyar film megtekintésével zárjuk. 

 

BMVD-065:76  Media language 

The goal of the course is to develop students’ reading comprehension in Hungarian, 

as well as to familiarize them with the language and vocabulary of the mass communication 

culture, which is of primary importance nowadays. During the semester, students are 

exposed to authentic audio-visual materials of various genres (news broadcast, interview, 

documentary, commercial, etc.) and newspaper articles, in order to facilitate their deeper 

understanding of the Hungarian media language. The class includes activities about the 

internet, which enable students to learn the expressions connected to this topic. Great 

emphasis is placed on the methodologically appropriate analysis and interpretation of texts. 

The course concludes with watching a Hungarian film. 
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BMVD-065:78 Üzleti nyelv 

A kurzus célja a magyar üzleti nyelv, az üzleti kommunikáció megismerése. 

A hallgató a szemeszter folyamán tapasztalatot szerezhet a szóbeli és írásbeli előadás terén, miután 

elsajátította az alapvető üzleti kifejezéseket. A kurzus során a hallgatók értelmezik a gazdasági 

híreket és folyamatokat, ezzel is fejlesztve nyelvtudásukat. 

A félév során a hallgatók, aktuális üzleti podcastokat, online cikket dolgoznak fel  grafikonokat 

elemeznek, értelmeznek. Összehasonlítják Magyarország és az országuk gazdasági trendjeit, 

folyamatait.  Osztályzatuk egész félévi teljesítményüket tükrözi. 


