
 

Német C1 3 1 131 

nyelvi programkövetelmény  

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve   Langwest Nyelvi Központ Kft. 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése  Német 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C1 szintig 

Nyelvi képzés fajtája  Kombinált nyelvi képzés (általános és műszaki szaknyelv) 

Nyelvi képzés típusa  Kontaktórás képzés  

A képzés formája  Csoportos képzés  

Minimális óraszám  

 

795 óra, melyből 90 óra általános nyelvi képzés, 705 óra 

műszaki szaknyelvi képzés 

Maximális óraszám 

  

900 óra, melyből 120 óra általános nyelvi képzés, 780 óra 

műszaki szaknyelvi képzés 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A  tanúsítvány kiadásának  feltétele az adott modult  lezáró vizsga 

legalább  60%‐os  teljesítése  és  a modul  tanóráin  legalább  80%‐os 

részvétel.  

Igazolás kiadásának feltétele 

A  képzésben  résztvevő  kérésére  igazolás  adható  sikertelen 

modulzáró  vizsga  esetén,  amennyiben  a  résztvevő  a  modul 

tanóráinak 80%‐át látogatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



A programkövetelmény modulszerkezete 

KER A1   2 modul (KER A1 / 1‐2) 

KER A2   2 modul (KER A2 / 1‐2) 

KER B1   3 modul (KER B1 / 1‐3) 

KER B2   4 modul (KER B2 / 1‐4) 

KER C1   4 modul (KER C1 / 1‐4) 

 

   



Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  120 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A KER A1.1. modulba való belépéshez szükséges, hogy a képzésre jelentkező 

rendelkezzen  az  alapvető  anyanyelvi    szövegértés‐,    írás‐,  beszédértés‐,  és 

beszédkészségekkel, valamint az alapvető nyelvtani fogalmak ismeretével.  

 

A  KER A1.1. modultól eltérő  modulba történő  bekapcsolódáshoz   a 

tanulónak  sikeres  eredménnyel  (minimum  60%)  teljesítenie  kell  az 

előző  modul  záróvizsgáját  és  rendelkeznie  kell  az  adott modul  kimeneti 

követelményeivel  azonos  szintű  általános  nyelvtudással, melyet  a  képző 

intézmény  által  összeállított  tudásszint‐mérő  sikeres  (min.  60%‐os) 

teljesítésével vagy akkreditált nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazol. 

 

A  képzésre  jelentkező   abban  az  esetben  is  bekapcsolódhat  a  KER A1.1. 

modultól eltérő  modulba,  ha  a  képző   intézmény  által  használt  előzetes 

általános nyelvi tudásszint‐mérés szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő általános nyelvtudással rendelkezik.  

 

A képzésre  jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor  is, 

ha  a  nyelvtudását más  képző  intézmény  által  kiállított,  6  hónapnál  nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program 

adott  bekapcsolódási  szintet  megelőző  modulja  vagy  tananyagegysége 

teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  és  az  adott  modul  kimeneti 

követelményeinek  megfelelő  általános  nyelvtudás  meglétét  igazoló 

dokumentummal  (sikeres  szintfelmérő/  akkreditált  nyelvvizsga‐

bizonyítvány) igazolja. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 
Szövegértés  –  Hallás  utáni  értés: Megérti  a  személyére,  a  családjára,  a 

közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.  

Szövegértés  – Olvasás: Megérti  a nagyon  egyszerű  mondatokat, például 

hirdetésekben,  plakátokon  vagy  katalógusokban  az  ismert  nevek  vagy 

szavak segítségével.  

Beszéd  –  Társalgás:  Képes  egyszerű   kapcsolatteremtésre,  ha  a  másik 

személy  kész  mondanivalóját  kissé  lassabban  vagy  más  kifejezésekkel 

megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és 

meg  tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolgálnak.  

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű  kifejezésekkel és mondatokkal be 

tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.  

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. 

Ki tud tölteni egyszerű  nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó 

részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és 

a címét. 



 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Nyelvtani ismeretek 

   a német ABC 

 kijelentő és kérdő mondatok (eldöntendő és kiegészítendő) 

 igeragozás jelen időben 

 személyes névmások 

 főnevek határozott és határozatlan névelővel 

 tagadás a kein tagadószóval 

 a sein létige múlt ideje 

 birtokos névmások alanyesete 

 névelők tárgyesete 

 melléknevek 

 időhatározók és kérdőszavaik 

 elváló igekötős igék 

 tagadás a nicht tagadószóval 

 a haben ige múlt ideje 

 elöljárószavak részes esettel 

 sorszámnevek 

 a können és müssen segédige 

 birtokos névmások tárgyesete 

 elöljárószavak tárgyesettel 

 a wollen segédige 

 a perfekt igeidő képzése szabályos és rendhagyó igéknél 

 gyakoriságot kifejező időhatározók 

 melléknévfokozás 

 mutató névmások 

 az es személytelen alany időjárási kifejezésekben 

 felszólító mód 

 a dürfen segédige 

 személyes névmások tárgyesete 

 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Témakörök és szókincs 

   nemzetközi szavak 

 számok 1‐1000‐ig 

 kommunikáció a nyelvórán 

 égtájak, nyelvek 

 helyiségek és bútorok, lakástípusok 

 időpontok és találkozók 

 a hét napjai, napszakok 

 város, közlekedési eszközök 

 eligazodás a munkahelyen, iroda 

 foglalkozások és tevékenységek 

 turizmus, kultúra 

 szünidő és nyaralás 

 élelmiszerek, bevásárlás 



 étkezések és ételek 

 ruházat, színek 

 időjárás 

 testrészek, betegségek 

 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   üdvözlés, bemutatkozás, mások bemutatása 

 számolás 

 rendelés 

 tárgyak megnevezése 

 városokról, országokról beszélni 

 lakás leírása 

 időpontok kifejezése, találkozó megbeszélése 

 napirendről beszélni 

 munkahely bemutatása 

 útbaigazítás kérése és adása 

 egy utazás elmesélése 

 szünidőről és nyaralásról beszélni 

 bevásárláskor szándék elmondása 

 ételekről beszélni, mit szeretünk és mit nem 

 ruhát vásárolni 

 megérteni az időjárás jelentést 

 testrészek megnevezése, panaszok elmondása 

 német nyelvű országok 

 Magyarország és szomszédai 

 német mértékegységek 

 

 

A1.1. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 
Nyelvtani ismeretek: 

 a német ABC 

 kijelentő és kérdő mondatok (eldöntendő és kiegészítendő) 

 igeragozás jelen időben 

 személyes névmások 

 főnevek határozott és határozatlan névelővel 

 tagadás a kein tagadószóval 

 a sein létige múlt ideje 

 birtokos névmások alanyesete 

 névelők tárgyesete 

 melléknevek 

 időhatározók és kérdőszavaik 

 elváló igekötős igék 



 tagadás a nicht tagadószóval 

 a haben ige múlt ideje 

Témakörök és szókincs: 

 nemzetközi szavak 

 számok 1‐1000‐ig 

 kommunikáció a nyelvórán 

 égtájak, nyelvek 

 helyiségek és bútorok, lakástípusok 

 időpontok és találkozók 

 a hét napjai, napszakok 

 város, közlekedési eszközök 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 üdvözlés, bemutatkozás, mások bemutatása 

 számolás 

 rendelés 

 tárgyak megnevezése 

 városokról, országokról beszélni 

 lakás leírása 

 időpontok kifejezése, találkozó megbeszélése 

 napirendről beszélni 

 munkahely bemutatása 

 Magyarország és szomszédai 

   

A1.2. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 
Nyelvtani ismeretek: 

 elöljárószavak részes esettel 

 sorszámnevek 

 a können és müssen segédige 

 birtokos névmások tárgyesete 

 elöljárószavak tárgyesettel 

 a wollen segédige 

 a perfekt igeidő képzése szabályos és rendhagyó igéknél 

 gyakoriságot kifejező időhatározók 

 melléknévfokozás 

 mutató névmások 

 az es személytelen alany időjárási kifejezésekben 

 felszólító mód 

 a dürfen segédige 

 személyes névmások tárgyesete 

Témakörök és szókincs: 

 eligazodás a munkahelyen, iroda 

 foglalkozások és tevékenységek 



 turizmus, kultúra 

 szünidő és nyaralás 

 élelmiszerek, bevásárlás 

 étkezések és ételek 

 ruházat, színek 

 időjárás 

 testrészek, betegségek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 útbaigazítás kérése és adása 

 egy utazás elmesélése 

 szünidőről és nyaralásról beszélni 

 bevásárláskor szándék elmondása 

 ételekről beszélni, mit szeretünk és mit nem 

 ruhát vásárolni 

 megérteni az időjárás jelentést 

 testrészek megnevezése, panaszok elmondása 

 német mértékegységek 

 német nyelvű országok 

 

 

KER A2 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  120 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A  KER A1.1. modultól eltérő  modulba történő  bekapcsolódáshoz   a 

tanulónak  sikeres  eredménnyel  (minimum  60%)  teljesítenie  kell  az 

előző  modul  záróvizsgáját  és  rendelkeznie  kell  az  adott modul  kimeneti 

követelményeivel  azonos  szintű  általános  nyelvtudással, melyet  a  képző 

intézmény  által  összeállított  tudásszint‐mérő  sikeres  (min.  60%‐os) 

teljesítésével vagy akkreditált nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazol. 

 

A  képzésre  jelentkező   abban  az  esetben  is  bekapcsolódhat  a  KER A1.1. 

modultól eltérő  modulba,  ha  a  képző   intézmény  által  használt  előzetes 

általános nyelvi tudásszint‐mérés szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő általános nyelvtudással rendelkezik.  

 

A képzésre  jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor  is, 

ha  a  nyelvtudását más  képző  intézmény  által  kiállított,  6  hónapnál  nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program 

adott  bekapcsolódási  szintet  megelőző  modulja  vagy  tananyagegysége 

teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  és  az  adott  modul  kimeneti 

követelményeinek  megfelelő  általános  nyelvtudás  meglétét  igazoló 

dokumentummal  (sikeres  szintfelmérő/  akkreditált  nyelvvizsga‐

bizonyítvány) igazolja. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 
Az  egyszerű,  rutinszerű  helyzetekben  egyszerű  és  közvetlen  módon  cserél 

információt  a műszaki  élettel  kapcsolatos  tevékenységekről  vagy  témákról. A 

nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg 

eleget  ahhoz,  hogy  a  társalgásban  folyamatosan  részt  vegyen.  Egyszerű 

eszközökkel  és  mondatokkal  tud  beszélni  a  műszaki  életről,  eszközökről, 



berendezésekről,  folyamatokról,  jelenlegi  vagy  előző  műszaki  szakmai 

tevékenységeiről. 

Kompetenciák: 

•  megért  olyan  mondatokat  és  gyakrabban  használt  kifejezéseket, 

amelyek  az  őt  közvetlenül  érintő műszaki  területekhez  kapcsolódnak 

(pl.: nagyon alapvető információ, munkahely, állás), 

 eleget  képes megérteni  ahhoz,  hogy  bizonyos  konkrét  elvárásoknak 

megfeleljen, feltéve, ha a beszéd tiszta, lassú és jól artikulált, 

•  képes  alapvető  műszaki  tárgyakat,  eszközöket,  szerszámokat 

megnevezni, 

•  képes  megérteni  olyan  mondatokat  és  kifejezéseket,  amelyek  a 

legfontosabb területekre vonatkoznak (pl. nagyon alapvető információk 

a jelölt személyével és a munkahelyi környezettel vagy a munkahellyel 

kapcsolatosan), feltéve, ha ez a beszéd tiszta, lassú és jól artikulált, 

 tud  kommunikálni  olyan  egyszerű  és  begyakorolt  feladatok  során, 

amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség, ismerős és 

begyakorolt dolgokra vonatkozóan, 

•  képes megérteni egyszerű,  rövid műszaki szövegeket  ismerős konkrét 

témákban,  amelyek  nagy  gyakoriságú,  munkával  kapcsolatos 

szókincsből állnak, 

•  viszonylagos könnyedséggel képes  interakcióba  lépni  jól elkülöníthető 

helyzetekben és rövid  társalgásokban,  feltéve, hogy a partner segít, ha 

erre szükség van, 

•  egyszerű, rutinjellegű információcserére különösebb erőfeszítés nélkül is 

képes, 

•  képes  kérdezni  és  válaszolni,  valamint  információt  cserélni  olyan 

ismerős  témákban,  amelyek  a  műszaki  jellegű  munkahelyi 

szituációkban jósolhatóan előfordulnak. 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 
Nyelvtani ismeretek 

 
• Tisztában  van  a  személyes  névmásokkal,  a  létige  alakjainak 

használatával. Érti az elöljárószavak helyes alkalmazását. Helyesen 

képzi és használja a tagadó mondatokat. Ismeri és alkalmazza a tő‐ 

és sorszámneveket. 

• Ismeri  és  helyesen  alkalmazza  a  felszólító  módot.  Ismeri  és 

használja a tárgyak adataira vonatkozó kérdőszavakat. (Pl.: Welche 

Größe…? Wie viele?…,) 

• Tud  főneveket képezni  (pl.  ‐ung végződéssel),  ismeri a gyakoribb 

melléknévvégződéseket (pl. isch, ‐ig, ‐iv, ‐lich) 

• A  jelen  idő  magabiztos  felismerése  és  használata  a  mindennapi 

életben és műszaki szaknyelvi környezetben. Legyen képes írásban 



és szóban tárgyak helyének kifejezésére. 

• Tudjon különbséget tenni elváló‐ és nem elváló igék között, ismerje 

a birtokos eset kifejezésének különféle módjait. 

• A  „können”,”haben”  és  létige  vegyes  alkalmazása  kiegészítendő 

szövegekben, megkülönböztetésük. 

•  „Wenn”‐nel és ʺdannʺ‐nal kezdődő tagmondatok használata. 

• A különböző típusú kérdő mondatok megalkotása. 

• Birtokos névmások helyes használata. 

• Melléknevek  fokozása  és  ezek  segítségével  különböző  adatok, 

értékek, mennyiségek összehasonlítása. 

• A ʺmanʺ általános alany helyes használata. 

• A  módbeli  segédigék  és  a  visszaható  igék  megfelelő  használata 

jelen időben. 

• Az egyenes és fordított szórenddel álló kötőszavak megismerése és 

használata. 

• A mozgást kifejező igékhez kapcsolható elöljárószavak. 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 
Témakörök és szókincs 

  • alkatrészek, szerszámok, közlekedési eszközök 

• multifunkciós eszközök 

• dimenzió és kiterjedés 

• hibajavítás 

• fűtési‐, elektromos‐ és hűtésrendszerek 

• anyagok és azok tulajdonságai 

• telefonos anyagrendelések 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   egyszerű információcsere 

 eszközök egyszerű működésének bemutatása 

 egyszerű írott szöveg megértése 

 bemutatkozás párbeszéd során 

 vásárlás párbeszéd során 

 egyszerűbb összeszerelési útmutatók megértése 

 tárgyak nevének és helyének megadása 

 rövid  szöveg  alkotása  ismert  és  begyakorolt  szavak  és mondatok 

alapján 

 összeszerelési útmutató elkészítése 



 megrendelő nyomtatvány kitöltése 

 rövid összehasonlító leírás készítése írásban 

 saját, illetve más napirendjének elmondása 

 egyszerű e‐mailek megfogalmazása 

 telefonos termékrendelés 

 
 

A2.1. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció:

 A  nyelvtanuló  meg  tud  nevezni,  rá  tud  kérdezni  és  válaszolni 

egyszerű eszközök alkatrészeire, szerszámok neveire és közlekedési 

eszközökre  és  válaszolni  a  feltett  kérdésekre  paraméterekkel 

kapcsolatban. 

 Megtanulja  bemutatni  a  nyelvtanuló  multifunkciós  eszközök 

alkotóelemeit  és  működését.  Képes  lesz  meghatározni  az  egyes 

tárgyak elhelyezkedését helyhatározókra vonatkozó elöljárószavak 

+  főnevek  alkalmazásával.  Megismerkedik  néhány  fontosabb 

foglalkozással és tevékenységükkel. 

 Tud dimenziót, kiterjedést kifejezni. 

 Hibajavítás és biztonság kifejezésének egyszerű szavai. 

 Gépészeti alapkifejezések. 

Olvasott szöveg értése: 

 Olvasás alapján megért egyszerű mondatokat, hiányos mondatokat 

kiegészít  az  odaillő  szavakkal.  Szóbeli  párbeszédet  tud  alkotni 

bemutatkozás  és  alkatrészek  vásárlása  témában. Képes megérteni 

egyszerű  összeszerelési  útmutatót,  ennek  alapján  összeszerelni  és 

szétszedni  tárgyakat  a  megfelelő  igék  használatával.  Megérti, 

hangosan elmondja és értelmezi a névjegykártyák tartalmát. 

 Ki  tud  egészíteni  hiányos  mondatokat  illusztráció  segítségével, 

összefüggő  szöveg  alapján meg  tudja  nevezni  egy multifunkciós 

eszköz  alkotóelemeit,  meg  tudja  határozni  egyes  tárgyak  nevét 

vagy helyét. 

Hallott szöveg értése: 

 Hallás  alapján  kiegészít  az  egyszerű  jelen  igeidővel,  helyek 

meghatározásával kapcsolatos mondatokat és párbeszédeket. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Egyszerű  mondatokat  tud  írásban  alkotni,  megnevezve  a 

megismert  eszközök,  alkatrészek,  az  összeszereléshez  szükséges 

igék  alkalmazásával.  Kérdésekre  tud  válaszolni,  ill.  kérdéseket 

alkotni. 

 Össze  tud  állítani  egyszerű  tárgyakhoz  szükséges  összeszerelési 

útmutatókat.  Ki  tud  tölteni  egyszerű  megrendelő  nyomtatványt, 

megadva  nevet,  lakcímet,  telefonszámot  valamint  a  megrendelt 



termékek adatait. 

 Szóelemekre  bontott  ismert  szavakat  és  mondatokat  helyes 

sorrendbe  tudja elhelyezni. Egyszerű  jelen  időben állító,  tagadó és 

eldöntendő  kérdések  szerkesztésére  képes.  Multifunkciós 

eszközökről rövid összehasonlítást tud írásban produkálni. 

 
Grammatikai követelmények: 

 Tisztában  van  a  személyes  névmásokkal,  a  létige  alakjainak 

használatával. Érti az elöljárószavak helyes alkalmazását. Helyesen 

képzi és használja a tagadó mondatokat. Ismeri és alkalmazza a tő‐ 

és sorszámneveket. 

 Ismeri  és  helyesen  alkalmazza  a  felszólító  módot.  Ismeri  és 

használja a tárgyak adataira vonatkozó kérdőszavakat. (Pl.: Welche 

Größe…? Wie viele?…,) 

 Tud  főneveket képezni  (pl.  ‐ung végződéssel),  ismeri a gyakoribb 

melléknévvégződéseket (pl. isch, ‐ig, ‐iv, ‐lich) 

 A  jelen  idő  magabiztos  felismerése  és  használata  a  mindennapi 

életben és műszaki szaknyelvi környezetben. Legyen képes írásban 

és szóban tárgyak helyének kifejezésére. 

 Tudjon különbséget tenni elváló‐ és nem elváló igék között, ismerje 

a birtokos eset kifejezésének különféle módjait. 

 
 
A2.2. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 A nyelvtanulónak meg kell  ismerkednie az alapvető  irányokkal, a 

hozzájuk  tartozó  mozgásokat  kifejező  igékkel,  játékok  irányító 

elemeivel. 

 A  nyelvtanuló  megismeri  a  fűtési  rendszerekben,  az  elektromos 

rendszerekben és hűtőrendszerekben zajló folyamatokat. 

 A  napirenddel  kapcsolatosan  tud  kérdéseket  feltenni  és maga  is 

válaszolni,  összefüggően  beszélni  saját  vagy  más  személy 

napirendjéről. 

 Sajátítsa  el  a  nyelvtanuló  az  alapvető,  mindennapi  életben  is 

előforduló anyagokat, azok tulajdonságait, valamint a velük együtt 

alkalmazható igéket. 

 Ismerkedjen  meg  az  egyszerűbb  e‐mail‐ek  helyes 

megfogalmazásával és jellemző szókincsével. 

 Tudjon  telefonon keresztül meghatározott méretű, alakú,  színű  és 

számú termékeket rendelni. 

Olvasott szöveg értése: 

 Olvasott szöveg alapján értelmeznie kell használati utasításokat és 

rövid  leírásokat,  tankönyvi  illusztrációk  segítségével 

megmagyarázni az eseményeket. 

 



 Képes a fűtési, hűtő‐ és elektromos rendszerek folyamatairól szóló 

szövegeket megérteni, a hozzájuk tartozó feladatokat megoldani. 

 A  szövegekben  előforduló  szakszavakat  megismeri,  képes  más 

szövegkörnyezetben felismerni és maga is használni ezeket. 

 Legyen  képes  különféle  tárgyak  anyagainak  felismerésére, 

felsorolására,  más  módon  való  alkalmazására  olvasott  szöveg 

alapján. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi hang alapján képesnek kell lennie kiejteni és helyesen leírni a 

sebességgel  kapcsolatos  kifejezéseket.  Hallás  alapján  meg  kell 

tudnia határozni egyes tárgyak alkotó elemeit. 

 Gépi  hang  hallgatása  közben  képes  a  különféle  folyamatok 

vázlataiban  jelölni  a  folyamatok  menetét.  Ismeretlen  szavakat, 

kifejezéseket képes megtalálni és megérteni. 

 Gépi  hang  alapján  egészítsen  ki  mondatokat,  hallgatási  minta 

alapján  hasonló  kérdéseket  szerkesszen. Diktálás  után  vegyen  fel 

adatokat  és  üzeneteket,  gyakorolja  az  e‐mail  címek  helyes 

lejegyzését.  Pármunkában  gyakoroljon  személyi  adatokra 

vonatkozó párbeszédeket. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 A „können” segédige alkalmazása írásban. Mondatok kiegészítése, 

mondatalkotás. 

 Ki  tudja egészíteni a fűtő‐, hűtő és elektromos rendszerekről szóló 

mondatokat, alkotni is tud ilyeneket.  

 Tudatosan használja a  tőhangváltós  igék megfelelő  formáit E/2  és 

E/3 személyben. 

 Grammatikai követelmények: 

 A  „können”,”haben”  és  létige  vegyes  alkalmazása  kiegészítendő 

szövegekben, megkülönböztetésük. 

 „Wenn”‐nel és ʺdannʺ‐nal kezdődő tagmondatok használata. 

 A különböző típusú kérdő mondatok megalkotása. 

 Birtokos névmások helyes használata. 

 Melléknevek  fokozása  és  ezek  segítségével  különböző  adatok, 

értékek, mennyiségek összehasonlítása. 

 A ʺmanʺ általános alany helyes használata. 

 A  módbeli  segédigék  és  a  visszaható  igék  megfelelő  használata 

jelen időben. 

 Az egyenes és fordított szórenddel álló kötőszavak megismerése és 

használata. 

 A mozgást kifejező igékhez kapcsolható elöljárószavak. 

 

KER B1 szint  minimális óraszám  135  maximális óraszám  180 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A  KER A1.1. modultól eltérő  modulba történő  bekapcsolódáshoz   a 

tanulónak  sikeres  eredménnyel  (minimum  60%)  teljesítenie  kell  az 

előző  modul  záróvizsgáját  és  rendelkeznie  kell  az  adott modul  kimeneti 

követelményeivel  azonos  szintű  általános  nyelvtudással, melyet  a  képző 

intézmény  által  összeállított  tudásszint‐mérő  sikeres  (min.  60%‐os) 

teljesítésével vagy akkreditált nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazol. 



 

A  képzésre  jelentkező   abban  az  esetben  is  bekapcsolódhat  a  KER A1.1. 

modultól eltérő  modulba,  ha  a  képző   intézmény  által  használt  előzetes 

általános nyelvi tudásszint‐mérés szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő általános nyelvtudással rendelkezik.  

 

A képzésre  jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor  is, 

ha  a  nyelvtudását más  képző  intézmény  által  kiállított,  6  hónapnál  nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program 

adott  bekapcsolódási  szintet  megelőző  modulja  vagy  tananyagegysége 

teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  és  az  adott  modul  kimeneti 

követelményeinek  megfelelő  általános  nyelvtudás  meglétét  igazoló 

dokumentummal  (sikeres  szintfelmérő/  akkreditált  nyelvvizsga‐

bizonyítvány) igazolja. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 
Elboldogul a legtöbb olyan egyszerű nyelvi helyzetben, amely a műszaki életben 

adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az általa ismert, érdeklődési körének 

megfelelő műszaki  területről  szóló kommunikációban. Egyszerű kifejezésekkel 

tud beszélni műszaki dolgokról, specifikációkról, paraméterekről. Röviden meg 

tudja magyarázni, indokolni véleményét. 

Kompetenciák: 

 megérti  a  fontosabb  információkat  olyan  világos,  szaknyelvi 

szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez 

kapcsolódnak a műszaki munka terén, 

 képes  megérteni  a  világosan  előadott  tényszerű  információkat  a 

műszaki munkahellyel összefüggő témákban, 

 képes megérteni az üzenet  lényegét és egyes részleteit  is,  feltéve, ha a 

beszélő tisztán artikulál, és ismerős akcentust használ. 

 elboldoguljon  a  legtöbb  olyan  helyzetben,  amely  a műszaki  életben 

adódik, 

 egyszerű,  összefüggő  szöveget  tudjon  alkotni  műszaki  témákban, 

amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak, 

 képes  megérteni  a  tiszta,  standard  beszéd  legfőbb  pontjait,  olyan 

ismerős  műszaki  témákban,  amelyek  rendszeresen  előfordulnak  a 

munkahelyen, 

 a műszaki érdeklődési köréhez kapcsolódó különböző témák egyikének 

a lényegét meglehetősen folyékonyan le tudja írni úgy, hogy gondolatait 

lineárisan kapcsolja össze, 

 képes  műszaki  eszközök,  szerszámok  szélesebb  körének 

megnevezésére, 

 meg tud  írni fontos műszaki  információt közlő vagy kérő  levelet vagy 

feljegyzést úgy, hogy megérteti a fontos paramétereket, 

 megfelelő  értési  szinten  képes  olvasni  olyan  világos,  tényszerű 

szövegeket, amelyek műszaki témákról szólnak, 

 képes  interakciót  fenntartani,  és  eljuttatni  a  címzetthez  a  műszaki 

kontextusban, 

 egyszerű módon  át  tud  fogalmazni  rövid  írott  szövegeket  az  eredeti 

szöveg megfogalmazásának és elrendezésének felhasználásával. 

 elegendő szókincse van ahhoz, hogy megértse a legtöbb olyan szöveget, 

amely a műszaki élet aktuális eseményeiről szól, 



 a nyelvi funkciók széles körét tudja alkalmazni, illetve reagálni tud rájuk 

legközismertebb  nyelvi  megfelelőik  semleges  stílusban  való 

használatával, 

 

   ismeri a lényeges udvariassági szokásokat, 

 ismeri  és  észreveszi  a  jeleket,  amelyek  azokra  a  legfontosabb 

különbségekre  utalnak,  amelyek  a  saját  és  a  célnyelvi  közösségben 

uralkodó  hagyományok,  szokások,  attitűdök,  értékek  és 

meggyőződések között fennállnak, 

 képes  pontosan megérteni műszaki  leírásokat,  amennyiben  az  egyes 

pontok logikus rendben következnek, 

 képes  megérteni  a  különféle  problémákkal  vagy  fogalmakkal 

kapcsolatos legfőbb pontokat, 

 műszaki  témákban  a  szövegösszefüggés  alapján  rá  tud  jönni  az 

ismeretlen szavak jelentésére, 

 amennyiben  a  téma  ismerős  számára,  ki  tudja  találni  az  időnként 

előforduló  ismeretlen  szavak  jelentését  a  szövegösszefüggésből,  és 

kikövetkezteti a mondat jelentését. 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Nyelvtani ismeretek 

 
• Sajátítsa  el  a  jövő  idő  kifejezését,  az  igeidőre  jellemző 

időhatározókat  és  tudja  mindezt  használni  jövőbeni  tervek 

kifejezésére. 

• Sajátítsa el az egyszerű múlt és az összetett múlt alakjait. Ismerje a 

két  igeidő  használata  közötti  különbségeket,  tudja,  hogy  melyik 

igeidőre milyen időhatározót használunk. 

• Névmások – főnevek helyettesítése névmással, szórendjük. 

• Kérdő mondatok, indirekt kérdések megalkotása. 

• Szenvedő szerkezet fajtái, igeidői.  

• Műveltetés, „lassen” ige használata.  

• Melléknévragozás 3 típusának (gyenge, erős, vegyes) ismerete. 

• Ismerje  és  tudja  helyesen  használni  a  létige múlt  idejű  alakjait,  a 

felszólítást  és  tiltást,  a  leggyakoribb  kérdőszavakat  (Wo? Wann? 

Was? stb), valamint módbeli segédigéket (können, mögen, müssen).

• Ismerje és magabiztosan használja a műveltető szerkezetet és a 

hasonló mondatstruktúrákat.  

• Ismerje és tudja írásban és beszédben használni a jelen, az egyszerű 

múlt, az összetett múlt és a jövő idő alakjait. Legyen tisztában a 

felszólítások és tiltások képzésével. Tudjon alkalmazni néhány 

alapvető segédigét. 

• Ismerje és tudja használni a méret és kiterjedés kifejezését 

prepozíciókkal, módbeli segédigéket jelen időben, melléknév‐



fokozást. 

• Szenvedő szerkezetet jelen időben, módbeli segédigékkel bővítve is. 

• Tudja használni a melléknévként ragozott főneveket. 

• Ismerje a melléknévi igenevek mindhárom fajtáját (folyamatos, 

befejezett, beálló). 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Témakörök és szókincs 

  • Dimenziók és azok táblázatai 

• Mennyiségek és anyagok 

• Segélykérő hívások lebonyolítása 

• Eszközök működési leírása 

• Vészhelyzetek 

• Elektromos vészjelzők és légturbinák 

• Gépek és berendezések karbantartása 

• Telekommunikációs rendszerek 

• Raktározás és biztonsági rendszerek 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   jövőre vonatkozó tervek megfogalmazása 

 segélyhívó telefonhívás 

 kár, meghibásodás bejelentése 

 eszközök (hibás) működésének leírása 

 véleményalkotás 

 táblázat kitöltése hallott vagy olvasott szöveg alapján 

 kárbejelentés kezelése (élő vagy felvett üzenet alapján) 

 útmutató készítése 

 figyelemfelhívás vészhelyzetre 

 működési folyamatok, lejárási lépések leírása 

 újságcikk alapján beszélgetés kezdeményezése és lefolytatása 

 műszaki információ átadása 

 ügyfélszolgálat kezelése 

 levelek, rövid beszámolók írása műszaki területen 

 

 



B1.1. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 A  nyelvtanuló  tudja  kifejezni  német  nyelven  a  különböző 

dimenziókat,  használni  ennek  táblázatait.  Képes  legyen 

mennyiségeket meghatározni, megkülönböztetni anyagokat, azokat 

vásárolni  egy  adott  munkához,  a  jövőre  vonatkozó  terveket 

elmondani vagy leírni. 

 A  nyelvtanuló  legyen  képes  egy  segélykérő  telefonhívást 

lebonyolítani, elmagyarázni a történteket, jelenteni a kárt, ügyféllel 

tárgyalni.  Tudja  bejelenteni  egy  eszköz  meghibásodását  egy 

javítóműhelyben. 

 A  nyelvtanuló  legyen  képes  elmondani,  hogyan  működnek 

bizonyos  eszközök  (Pl.:  légdeszka),  és milyen  feladatokat  tudnak 

elvégezni.  Tudjon  párbeszédet  alkotni  egy  szerkezet  hibás 

működésével kapcsolatosan. 

 Mássalhangzók kiejtése. 

 Kérdő mondatok hanglejtése. 

Olvasott szöveg értése: 

 Az olvasott  szöveg  alapján képes  legyen  elképzelni  az  építményt, 

pármunkában megbeszélni, véleményt alkotni róla, fontos adatokat 

kikeresni, táblázatba rendezni. 

 Legyen képes értelmezni a múltban történt eseményeket. 

 Legyen  képes  megérteni  egy  műszaki  magazin  cikkét,  az  azzal 

kapcsolatosan  feltett  kérdésekre  válaszolni.  Tudjon  használni  egy 

német nyelvű hibakereső útmutatót. 

  Hallott szöveg értése:

 Tudja  egy  építmény  (híd)  építészeti  tulajdonságairól  szóló 

párbeszédet  megérteni,  annak  különlegességeiről  beszélgetni, 

táblázatot kitölteni a hallottak alapján. 

 Tudjon  táblázatot  kitölteni  gépi  hang  szövegének  hallgatása 

alapján. 

 Hallás  alapján  tudjon kiegészíteni műszaki  szövegeket, megérteni 

telefonrögzítőre felvett hibabejelentéseket. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Legyen  képes  elképzelni  egy,  majd  a  jövőben  megépítendő 

létesítményt és arról 6‐8 mondatos összefüggő szöveget alkotni. 

 Ismerje meg  és  tudjon különbséget  tenni megszámlálható  és nem 

megszámlálható főnevek között. 

 Tudjon hosszabb összefüggő szöveget alkotni a múlt eseményeiről, 

alkalmazva az egyszerű múlt és az összetett múlt igealakjait. 

 Írjon rövid párbeszédeket egy  légdeszkáról megadott kifejezéseket 

alkalmazva,  alakítson  át  mondatokat  úgy,  hogy  értelmük  ne 

változzon.  Írjon  német  nyelvű  útmutatót  megadott  párbeszéd 



alapján. 

Grammatikai követelmények: 

 Sajátítsa  el  a  jövő  idő  kifejezését,  az  igeidőre  jellemző 

időhatározókat  és  tudja  mindezt  használni  jövőbeni  tervek 

kifejezésére. 

 Sajátítsa el az egyszerű múlt és az összetett múlt alakjait. Ismerje a 

két  igeidő  használata  közötti  különbségeket,  tudja,  hogy  melyik 

igeidőre milyen időhatározót használunk. 

 Névmások – főnevek helyettesítése névmással, szórendjük. 

 Kérdő mondatok, indirekt kérdések megalkotása. 

 Szenvedő szerkezet fajtái, igeidői.  

 Műveltetés, „lassen” ige használata.  

 Melléknévragozás 3 típusának (gyenge, erős, vegyes) ismerete. 

 
B1.2. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Legyen  képes  a  nyelvtanuló  veszélyhelyzetekben  figyelmeztető 

mondatokat  mondani.  Képleírás  formájában  veszélyhelyzetekre 

felhívni a figyelmet, ill. a veszélyeket megakadályozni. 

 A  nyelvtanuló  legyen  képes  összefüggően  elmondani  egy  flakon 

pumpájának  össze‐  és  szétszerelését, működését,  egy  elektromos 

vészjelző és a légturbinák működését. 

 Legyen képes a nyelvtanuló bemelegítő  feladatként beszélgetni pl. 

egy  Mars‐járóról.  Pármunkában  tudjanak  váltva  kérdéseket 

szerkeszteni  és  a  partnerük  kérdésére  válaszolni,  táblázat 

segítségével kommunikálni. 

 Magánhangzók kiejtése, felszólító mondatok hanglejtése. 

Olvasott szöveg értése:

 Tudja  összekapcsolni  a  veszélyt  jelző  táblákat  a  jelentésükkel. 

Értsen  meg  egy  balesetről  szóló  rövid  újságcikket,  tudjon  róla 

beszélgetést  kezdeményezni.  (kérdések  szerkesztése  egyszerű 

múltban) 

 Tudja értelmezni egy pumpáról írt összefüggő szöveg tartalmát, az 

elektromos vészjelzőről szóló web‐oldalt, a légturbinák működését 

egy Tv csatornán elhangzott párbeszéd alapján. 

 Műszaki  szöveg  megértése  alapján  gyűjtsön  ki  adatokat  egy 

táblázatba. 

Hallott szöveg értése: 

 Hallás után  odaillő  szavakkal  egészítsen  ki  szövegeket,  képekhez 

kapcsolja az elhangzott figyelmeztetéseket. 

 Gépi  hang  alapján  illesszen  össze  hangutánzó  szavakat  és 

zörejeket,egy  rádiós kvíz‐műsor alapján  tudjon válaszolni a  feltett 

kérdésekre. 



 Egészítsen ki párbeszédet hallás alapján. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Ismerje  a  legalapvetőbb  figyelmeztető  táblákat,  jelzéseket,  írjon 

megfelelő figyelmeztető mondatokat felszólító és tiltó formában. 

 Adott mondatokat alakítson át más nyelvtani szerkezetet használva 

úgy, hogy az értelmük ne változzon. 

 Olvasott műszaki szöveg alapján egészítsen ki táblázatot. Megadott 

állító mondatokhoz szerkesszen kérdéseket. 

Grammatikai követelmények 

 Ismerje  és  tudja  helyesen  használni  a  létige múlt  idejű  alakjait,  a 

felszólítást  és  tiltást,  a  leggyakoribb  kérdőszavakat  (Wo? Wann? 

Was? stb), valamint módbeli segédigéket (können, mögen, müssen).

 Ismerje  és  magabiztosan  használja  a  műveltető  szerkezetet  és  a 

hasonló mondatstruktúrákat.  

 Ismerje és tudja írásban és beszédben használni a jelen, az egyszerű 

múlt,  az  összetett múlt  és  a  jövő  idő  alakjait.  Legyen  tisztában  a 

felszólítások  és  tiltások  képzésével.  Tudjon  alkalmazni  néhány 

alapvető segédigét. 

 
 
B1.3. modul   

Minimum óraszám  45 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció:

 Karbantartással  kapcsolatos  kifejezések  (szerelés,  csere,  leszerelés, 

felszerelés)  megismerése  és  használata.  Gépek,  berendezések, 

eszközök  aktiválása,  műszaki  feladatok  kiszabása,  utasítási  lánc 

elemei, műszaki információ adása ügyfélszolgálati kereteken belül. 

Motorleírások, paraméterek megadása. Eljárások lépéseinek leírása. 

Autó és egyéb eszközök összeszereléséhez kapcsolódó kifejezések. 

Telekommunikációs  rendszerek  leírása. Alakok  és  formák  leírása. 

Raktározás és biztonsági rendszerek ismertetése. 

 Összetett mondatok intonációja. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk összekapcsolása, német és magyar nyelvű kérdésekre 

válaszok,  szövegek olvasása  és  értése  a következő  témakörökben: 

gyorsulási  autóversenyek,  kerékcsere,  robotok,  olajfúró  torony, 

útjelzések, web oldalak, alagútfúrás, autó összeszerelés, műholdas 

adások,  gyertyatisztítás,  hogyan  készítsünk  rádiót,  találmányok, 

felhőkarcolók,  digitális  szonár‐rendszerek,  raktár  biztonsági 

rendszerek és vészhelyzeti lépések. 

 



Tartalmi 

követelmények 

Hallott szöveg értése:

 Gépi  és  élő  hang  alapján  utasítások  és  nyugtázások, 

telefonbeszélgetések,  feladatkör‐leírások,  ügyfélszolgálati 

problémák, pontos / részletező műszaki leírások, alakok és formák 

megértése. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 E‐mailek,  levelek,  rövid  beszámolók  írása,  amelyek  műszaki 

összehasonlításokat, leírásokat, magyarázatokat tartalmaznak. 

Grammatikai követelmények: 

 Ismerje  és  tudja  használni  a  méret  és  kiterjedés  kifejezését 

prepozíciókkal,  módbeli  segédigéket  jelen  időben,  melléknév‐

fokozást. 

 Szenvedő szerkezetet jelen időben, módbeli segédigékkel bővítve is. 

 Tudja használni a melléknévként ragozott főneveket. 

 Ismerje  a  melléknévi  igenevek  mindhárom  fajtáját  (folyamatos, 

befejezett, beálló). 

 

 

KER B2 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  240 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A KER A1.1. modultól eltérő  modulba történő bekapcsolódáshoz  a tanulónak 

sikeres  eredménnyel  (minimum  60%)  teljesítenie  kell  az  előző   modul 

záróvizsgáját és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti követelményeivel 

azonos  szintű  általános  nyelvtudással,  melyet  a  képző  intézmény  által 

összeállított  tudásszint‐mérő  sikeres  (min.  60%‐os)  teljesítésével  vagy 

akkreditált nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazol. 

 

A  képzésre  jelentkező   abban  az  esetben  is  bekapcsolódhat  a  KER  A1.1. 

modultól eltérő  modulba,  ha  a  képző   intézmény  által  használt  előzetes 

általános  nyelvi  tudásszint‐mérés  szerint  az  adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő általános nyelvtudással rendelkezik.  

 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor is, ha a 

nyelvtudását más  képző  intézmény  által  kiállított,  6  hónapnál  nem  régebbi, 

azonos  programkövetelmény  alapján  megírt,  más  képzési  program  adott 

bekapcsolódási szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége teljesítéséről 

szóló tanúsítvánnyal és az adott modul kimeneti követelményeinek megfelelő 

általános nyelvtudás meglétét igazoló dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ 

akkreditált nyelvvizsga‐bizonyítvány) igazolja. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 
Az anyanyelvi beszélővel  természetes, könnyed  és közvetlen kapcsolatteremtésre 

képes. Aktívan részt  tud venni a műszaki  témákról  folyó  társalgásban, úgy, hogy 

közben  érvelve  kifejti  a  véleményét.  Világosan  és  kellő  részletességgel  fejezi  ki 

magát  a műszaki munkakörének  és  érdeklődésének  körébe  tartozó  témában. Ki 

tudja  fejteni  a  véleményét  valamely  műszaki  témáról  úgy,  hogy  részletezi  a 

különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

Kompetenciák: 



•  képes jelentősebb mennyiségű műszaki információ cseréjére, 

•  konkrét műszaki  információt  tud adni egy  interjú/beszélgetés/konzultáció 

során, 

•  el tud magyarázni műszaki problémát, 

•  össze tud foglalni egy hosszabb műszaki leírást, 

•  további részletekre tud kérdezni, 

•  képes megbizonyosodni információkról, 

 információt  tud  kérni  technikai  munkavégzéssel  és  technológiai 

folyamatokkal kapcsolatban, 

•  szakterületén  tud magabiztosan  cserélni  tényszerű  információt  ismerős, 

szokványos, de akár nem szokványos témákban is, 

 világos, részletes szöveget tud alkotni műszaki témában, és ki tudja fejteni a 

véleményét  egy  aktuális műszaki  témáról  úgy,  hogy  részletezni  tudja  a 

különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat, 

•  részletesen  meg  tudja  érteni,  hogy  mit  mondanak  neki  műszaki 

szaknyelven, 

•  beszélgetést kezdeményez, 

•  olyan gördülékenyen és természetesen szólal meg, amely lehetővé teszi az 

anyanyelvi beszélőkkel való egyszerű szaknyelvi interakciót, 

•  ki tudja javítani a hibákat, ha azok félreértéshez vezettek, 

•  tudatosan  képes  ellenőrizni  beszédét;  képes  követni  hosszabb 

beszédszövegeket  és  bonyolult  vitákat  is,  feltéve,  ha  a  téma  viszonylag 

ismerős  műszaki  téma,  és  a  beszélgetés  irányát  jól  követhető 

beszédfordulatok jelzik, 

•  képes  műszaki  eszközök,  berendezések,  szerszámok  részletes 

bemutatására, leírására, 

•  tud visszacsatolni és továbbfűzi a beszélgetőpartnerek állításait, 

•  elő tudja segíteni a beszélgetés menetének kialakulását, 

•  saját mondanivalóját tudja kapcsolni másokéhoz, 

•  önállóan  képes  olvasni,  képes  alkalmazkodni  a  műszaki  szövegek 

stílusához,  a  kívánt  sebességhez,  és  a  megfelelő  referenciaforrásokat 

válogatva használja, 

•  be tudja mutatni a műszaki élet eseményeit, 

•  képes világosan indokolni és fenntartani nézeteit megfelelő magyarázatok 

és érvelés segítségével, 

•  elegendő  szókincse  van  ahhoz,  hogy  képes  legyen megérteni  leírásokat, 

nézeteket és érveléseket műszaki témákban, 

•  némi  erőfeszítéssel  lépést  tud  tartani  a  csoportos műszaki  témáról  szóló 

eszmecserével,  és  hozzá  tud  szólni, még  akkor  is,  ha  a  beszéd  gyors  és 

kollokviális, 



•  képes megérteni leírásokat és történeteket, azonosítani képes a legfontosabb 

pontokat a rá utaló részletek és példák segítségével, megbízhatóan képes 

megérteni részletes műszaki információkat, 

•  a megértéshez különböző stratégiákat használ, 

 

 széles  körű  szókinccsel  rendelkezik,  de  nehézségei  támadhatnak  a 

ritkábban előforduló kifejezésekkel, 

•  folyamatosan és hatékonyan képes használni a nyelvet műszaki témákban 

és világosan kijelölni a dolgok közti viszonyokat, 

•  spontán  módon,  megfelelő  nyelvhelyességi  kontrollal  képes 

kommunikálni,  anélkül,  hogy  bármi  jelét  adná  annak,  hogy  bármi  is 

korlátozná abban, amit mondani akar, 

•  a formális, informális kategóriákban jól alkalmazkodik a körülményekhez, 

•  világos, szisztematikusan kifejtett műszaki  leírást és bemutatást  tud adni, 

megfelelően kiemeli a fontos gondolatokat, és mondanivalóját alátámasztja. 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 
Nyelvtani ismeretek 

 
• módbeli segédigék (können, müssen, dürfen) múlt ideje, 

javaslattevés leírása (sollen),  

• időhatározói mellékmondatok,  

• határozószavak,  

• gyakoriság kifejezése,  

• kötőszavak,  

• kérdő mondatok és egyszerű függő kérdések, 

• vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok, 

• bővített igeneves szerkezetek, 

• vonatkozó névmások,  

• aktív, passzív alakok,  

• felszólító mód,  

• múlt idő,  

• feltételes mondatok,  

• időhatározói mellékmondatok, 

•  jövő idő kifejezése,  

• összehasonlítás,  

• módbeli segédigék aktív és passzív alakjai, módbeli segédigék jövő 

ideje, 



• főnévi igeneves szerkezetek, 

• zu+ főnévi igeneves szerkezetek (alanyi, tárgyi mellékmondat 

helyettesítése, célhatározó, szükségesség/lehetőség kifejezése), 

• egyidejűség, elő‐ és utóidejűség – kötőszavak, szórend, 

• módbeli segédigés szerkezetek múlt idői, 

• feltételezés, valószínűsítés kifejezése módbeli segédigékkel, 

• névszói jelzős szerkezetek, 

• szóképzés,  

• vonzatos igék és kifejezések,  

• szenvedő szerkezetek jelen, múlt és jövő időben,  

• műveltető szerkezetek,  

• feltételes mondatok minden fajtája,  

• prefixumok használata. 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 
Témakörök és szókincs 

  • biztonsági rendszerek és felszerelések 

• károk és azok kompenzációja 

• motorok részei 

• hűtési rendszerek 

• robotok 

• repülés és hajózás 

• műanyagok és más anyagok tulajdonságai; különleges anyagok 

• űrhajós rendszerek 

• orvosi műszerek 

• elektronika és járműipar 

• mély‐ és magasépítés 

• energiafelhasználás 

• műszaki rajzok 

• illesztési technikák 

• megújuló energiaforrások 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek 



   rövid prezentáció tartása 

 telefonbeszélgetés (panasz) 

 jelentések megírása 

 állásinterjú 

 műszerek, rendszerek leírása és ismertetése 

 műszaki értekezlet követése, hozzászólás 

 motivációs levél 

 műszaki beszélgetés ismert témákról 

 műszaki tartalom összefoglalása 

 e‐mail, memo írása 

 esszéírás 

 

 

B2.1. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Beszélgetés és  rövid prezentációk a számítógépekről, építkezésről, 

biztonsági  rendszerekről,  vészhelyzetről,  károkról  és 

kompenzációról. Mozgások kifejezése.  

 A  különböző  motorok  részei.  Hűtési  rendszerek.  Erő  kifejezése. 

Robotok  tulajdonságai.  Repüléssel,  hajózással  kapcsolatos 

kifejezések. Gépleírások. 

Olvasott szöveg értése:   

 Információk összekapcsolása, német és magyar nyelvű kérdésekre 

válaszok,  szövegek olvasása  és  értése  a következő  témakörökben: 

számítógépes  hálózatok,  jelentések  és  folyamatok  értékelése, 

vízenergia  rendszerek  leírása, belső égésű motorok,  fűtő pumpák, 

motorleírások, mérő  eszközök  és  funkcióik, ütközési  tesztek, GPS 

rendszerek,  anyagmérés,  földrengésálló  épületek,  biztonsági 

elektromos  áramkörök,  hidrogénhajtású  autók,  eszközök 

összehasonlítása a múltban és most. 

Hallott szöveg értése:  

 Telefonbeszélgetések,  gépi  szövegek  és  élő  beszéd  értése 

javaslatokról,  panaszokról,  prezentációkról.  Hangsúlyos  szótagok 

kiemelése.  Diagramokról  szóló  elemzések,  rádió  interjúk  és 

állásinterjúk megértése. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Jelentések  írása problémákról és megoldásokról. Mozgások  leírása 



utasításokban, sorrendek és sorozatok, törtek és százalékok közlése 

e‐mailben. Gépek előnyeinek és hátrányainak leírása levélben. 

Grammatikai követelmények: 

 Módbeli  segédigék  (können,  müssen,  dürfen)  múlt  ideje, 

javaslattevés  leírása  (sollen),  időhatározói  mellékmondatok, 

határozószavak,  gyakoriság  kifejezése,  kötőszavak,  kérdő 

mondatok és egyszerű függő kérdések. 

 Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok. 

 Bővített igeneves szerkezetek. 

 
B2.2. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Biztonsági  felszerelések,  telekommunikációs  eszközök, műholdak, 

víz  alatti  gépészet  bemutatása.  Műanyagok  alkalmazásának 

ismertetése. Űrutazás, űrhajók katapult  rendszereinek bemutatása. 

Orvosi műszerek leírása.  

 Önéletrajzok  műszaki  karrier  tartalmának  ismertetése.  Interjú 

műszaki  álláshoz.  Prezentáció  ellenőrző  és  riasztó  rendszerekről. 

Karbantartás  ismertetése  a  járműiparban.  Beszélgetés  a  légi 

irányításról és energia‐gazdálkodásról. 

 Udvarias kérések intonációja. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk összekapcsolása, német és magyar nyelvű kérdésekre 

válaszok,  szövegek olvasása  és  értése  a következő  témakörökben: 

vízi mentés  nagy  távolságból,  Cospas‐Sarsat  rendszer működése, 

vészhelyzeti  bóják  működése,  fröccsöntés,  nyomásos  öntés, 

katapultülések,  szakmai  profil,  gén  fegyver  leírás,  figyelmeztető 

rendszerek autóvezetésnél, közlekedési  táblák,  repülési szabályok, 

geotermikus erőművek. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi  és  élő  hang  alapján  rádióriport,  eseményleírás,  katapult 

rendszerek  leírásának,  műszaki  prezentáció,  karrierinterjú,  állás 

interjú, műszaki értekezletek, telefon beszélgetések megértése. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Váratlan  esemény  leírása,  grafikonelemzés,  működési  kézikönyv 

írása, folyamatleírások, önéletrajz, motivációs levél, szabályzatok és 

jelentések írása. 

Grammatikai követelmények: 

 Vonatkozó  névmások,  aktív,  passzív  alakok,  felszólító mód, múlt 



idő,  feltételes mondatok,  időhatározói mellékmondatok,  jövő  idő 

kifejezése,  összehasonlítás,  módbeli  segédigék  aktív  és  passzív 

alakjai, módbeli segédigék jövő ideje. 

 Főnévi igeneves szerkezetek 

 Zu+főnévi  igeneves  szerkezetek  (alanyi,  tárgyi  mellékmondat 

helyettesítése, célhatározó, szükségesség/lehetőség kifejezése) 

 
 
B2.3. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Beszélgetés  biztonságtechnikai  jelentésekről,  az  elektronika 

világáról.  Fúrótornyok  építésének,  műszaki  eszközök  és 

berendezések  szállításának  bemutatása.  Beszélgetés  az  ipari 

kitermelés műszaki lehetőségeiről.  

 Elektronika  és  járműipar  bemutatása.  Alakok  és  formák 

meghatározása  az  építészetben.  Beszélgetés  műszaki  rajzokról. 

Mély – és magasépítés tervezésének bemutatása.  

 Az  építőmérnökség  feladatai.  Anyagok  tulajdonságainak 

bemutatása. Műszaki környezet szóbeli leírása. Energiafelhasználás 

kérdéseinek megvitatása. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk összekapcsolása, német és magyar nyelvű kérdésekre 

válaszok,  szövegek olvasása  és  értése  a következő  témakörökben: 

repülőtéri  ellenőrzés,  fémdetektorok,  ujjlenyomat  ellenőrzés, 

olajfúró  tornyok,  tervezés,  magasépítés,  katasztrófák 

következményei, kevlar, szélenergia alkalmazása és napenergia az 

autógyártásban. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi  és  élő  hangos  szöveg,  telefonhívások  értése  a  következő 

témakörökben: biztonsági ellenőrzések, haladási  jelentések, tengeri 

fúrótornyok  jellemzői,  szárazföldi  fúrótornyok  jellemzői, 

motorkerékpár  teljesítménye,  térképek  és  tervek,  katasztrófák, 

grafikonelemzés, műszaki tartalom összefoglalása. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Jelentések írása érvekről és ellenérvekről, műszaki módszerekről és 

célokról.  Feladat‐meghatározás  e‐mailekben.  Tények 

megfogalmazása  és  közlése  e‐mailben.  Írásbeli  javaslatok, 

jegyzőkönyvek értekezleten. Elemzés és műszaki leírás. 

Grammatikai követelmények: 

 Egyidejűség, elő‐ és utóidejűség – kötőszavak, szórend 

 Módbeli segédigés szerkezetek múlt idői 



 Feltételezés, valószínűsítés kifejezése módbeli segédigékkel 

 Névszói jelzős szerkezetek 

 Szóképzés 

 
 
 
B2.4. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Technikai  funkciók  és  alkalmazások,  különleges  anyagok, 

komponensek, kiterjedések, összetett műszaki problémák, műszaki 

követelmények, automatizált rendszerek szóbeli leírása.  

 Műszaki  minőségbiztosítás  megfogalmazása.  Illesztési  technikák 

ismertetése. Prezentáció megvalósíthatósági  tanulmányok műszaki 

tartalmáról. Műszaki követelmények megvitatása.  

 Beszélgetés  a  mérhető  paraméterekről.  Értekezlet  a  megújuló 

energiaforrások műszaki lehetőségeiről. 

 Beszédtempó, ritmus jelentősége műszaki leírásokban. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk összekapcsolása, német és magyar nyelvű kérdésekre 

válaszok,  szövegek olvasása  és  értése  a következő  témakörökben: 

liftek  működése,  hulladékgazdálkodás,  építészeti  tervezés 

folyamatai,  autó‐karbantartás,  ipari  folyamatok  műszaki 

ellenőrzése, szélturbinák. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi  és  élő  hangos  szöveg,  telefonhívások  értése  a  következő 

témakörökben:  műszaki  értekezlet,  audit,  specifikációk  a 

közlekedésben,  biztonságtechnikai  értekezlet,  tervrajzok 

ismertetése, intelligens gépek, épületek. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Szerelési  utasítások megírása.  Beszámoló  írása  összetett  technikai 

problémákról.  A  fém,  fa,  üveg  megmunkálás  paramétereinek 

megadása  e‐mailben. Összehasonlító  esszé megírása  technológiák 

előnyeiről és hátrányairól. 

Grammatikai követelmények: 

 Szóképzés,  vonzatos  igék  és  kifejezések,  szenvedő  szerkezetek 

jelen,  múlt  és  jövő  időben,  műveltető  szerkezetek,  feltételes 

mondatok minden fajtája, prefixumok használata. 

 

 



KER C1 szint  minimális óraszám  240  maximális 

óraszám 
240 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A  KER A1.1. modultól eltérő  modulba történő  bekapcsolódáshoz   a 

tanulónak  sikeres  eredménnyel  (minimum  60%)  teljesítenie  kell  az 

előző  modul  záróvizsgáját  és  rendelkeznie kell  az  adott modul kimeneti 

követelményeivel  azonos  szintű  általános  nyelvtudással, melyet  a  képző 

intézmény  által  összeállított  tudásszint‐mérő  sikeres  (min.  60%‐os) 

teljesítésével vagy akkreditált nyelvvizsga‐bizonyítvánnyal igazol. 

 

A  képzésre  jelentkező   abban  az  esetben  is  bekapcsolódhat  a KER A1.1. 

modultól eltérő  modulba,  ha  a  képző   intézmény  által  használt  előzetes 

általános nyelvi tudásszint‐mérés szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő általános nyelvtudással rendelkezik.  

 

A képzésre  jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott moduljába akkor  is, 

ha  a  nyelvtudását más  képző  intézmény  által  kiállított,  6  hónapnál  nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program 

adott  bekapcsolódási  szintet  megelőző  modulja  vagy  tananyagegysége 

teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  és  az  adott  modul  kimeneti 

követelményeinek  megfelelő  általános  nyelvtudás  meglétét  igazoló 

dokumentummal  (sikeres  szintfelmérő/  akkreditált  nyelvvizsga‐

bizonyítvány) igazolja. 

 

A szint kimeneti 

követelményei 
Folyamatosan  és  gördülékenyen  fejezi  ki magát,  ritkán  keresi  a  szavakat  és 

kifejezéseket.  A  nyelvet  könnyedén  és  hatékonyan  használja  a  különböző  a 

műszaki és mérnöki szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan 

ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. Világosan és 

részletesen  tud  leírni bonyolult műszaki dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó 

témaköröket is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően 

fejezi be. 

Kompetenciák: 

 meg tud érteni igényesebb és hosszabb műszaki szöveget, 

 érzékeli a rejtett jelentéstartalmakat, 

 jól  tudja  használni  széleskörű  műszaki  szaknyelvi  tudását,  amely 

lehetővé  teszi  azt,  hogy  kiválassza  azokat  a  formákat,  amelyek 

segítségével  világosan  és megfelelő  stílusban  fejezi  ki magát  számos 

szakmai,  tanulással  kapcsolatos  témában,  anélkül,  hogy  bármilyen 

mértékben is korlátoznia kellene magát abban, amit mondani akar, 

 folyamatosan  és  természetes  módon  tudja  kifejezni  magát  műszaki 

szaknyelvi környezetben, 

 a  grammatikai  helyesség  magas  szintjét  következetesen  fenn  tudja 

tartani, 

 hibák csak ritkán fordulnak elő, 

 hibáit javítja, 

 precízen és könnyeden tudja a nyelvet használni, 

 jól tudja használni az idiomatikus kifejezéseket és beszéd‐ fordulatokat, 

 a módosító eszközök gazdag választékából célszerű pontossággal  tud 

válogatni, 

 írásban  világosan  és  pontosan  ki  tudja  fejezni magát,  rugalmasan  és 

hatékonyan kommunikál a címzettel, 



 természetes  társalgási  tempóban  hosszasan  is  képes  kifejezni magát 

spontán  módon,  képes  elkerülni  a  nehézségeket  olyan 

természetességgel, hogy a beszélgetőpartner észre sem veszi. 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Nyelvtani ismeretek 

 
• mellékmondatok „indem” szerkezettel 

• mellékneves szerkezetek átírása vonatkozó mellékmondattá 

• melléknévi  igeneves  jelzős  szerkezetek  átalakítása  vonatkozó 

mellékmondattá 

• közbeékelt vonatkozó mellékmondatok prepozíciókkal 

• függő beszéd 

• célhatározói mellékmondatok típusai  

• összetett szavak és kifejezések 

• műveltetés 

• feltételes mondatok kombinációi 

• mellékmondatok átírása jelzős szerkezetekké 

• elöljárószavak (angesichts, mittels...)   

• közvetett passzív  szerkezet kifejezése  a  bekommen, erhalten, kriegen 

szavakkal 

• módbeli segédigék másodlagos jelentései a bizonyosság kifejezésére 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Témakörök és szókincs 

  • prezentációk és viták 

• fúrások 

• szintetikus anyagok 

• kohászat és vegyészet 

• építőmérnökség 

• okos telefonok, érintőképernyők ‐ telekommunikáció 

• veszélyes anyagok és balesetek 



• környezetvédelem 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   prezentáción, értekezleten való aktív részvétel 

 vita 

 metakommunikációs eszközök, hangsúlyok és intonáció fontossága 

az érdeklődés fenntartásában és a műszaki prezentációkban 

 műszaki leírások megírása 

 termék‐visszahívási közlemény szakmai szövegének megírása 

  technikai eszközök működésének bonyolult és részletes leírása 

  műszaki szöveg tömörítése és közvetítése írásban, okok és 

okozatok megfogalmazása 

  kockázatelemzés 

 hipotézisek ismertetése 

 mini‐konferencia tartása 

 összefoglaló, esszé írása 

 

 

C1.1. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Prezentáció, értekezlet, hipotézis és vita a következő témakörökkel 

kapcsolatban:  olaj  és  gázfúrások,  fúrások  távirányítással,  lézer 

technológia, termékek az űrkutatásból, gépészeti tervek, szintetikus 

textil gyártása, autóipar (fékrendszerek), gépészet, elektronika. 

 Metakommunikációs eszközök, hangsúlyok és intonáció fontossága 

az érdeklődés fenntartásában és a műszaki prezentációkban. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk  összekapcsolása,  német  és magyar  kérdésekre  német 

illetve  magyar  válaszok  a  következő  témakörökben:  véletlen 

találmányok,  kút  rendszerek  az  olajbányászatban,  NASA 

találmányok mellékes  haszonnal,  termék  tervezés  pontos  leírása, 

termék visszahívás. 

Hallott szöveg értése: 



 Gépi  és  élő hangon  elhangzó  szöveg  értése, globális  és  specifikus 

szövegértési  feladatokban  a  következő  témákban:  Heuréka 

pillanatok,  lézersugár,  tervező  csapat  –  ötletbörze,  rádió  és  tévé 

riport,  problémák  a  nagy  hadron  ütköztetőben,  gyakorlati 

alkalmazások ismertetése a forrasztás területén, érintőképernyők. 

 
Írásbeli kifejezőkészség: 

 Válaszok  írása  műszaki  kérdésekre,  műszaki  leírások  megírása, 

termék‐visszahívási  közlemény  szakmai  szövegének  megírása, 

technikai  eszközök  működésének  bonyolult  és  részletes  leírása, 

műszaki  szöveg  tömörítése  és  közvetítése  írásban,  okok  és 

okozatok megfogalmazása, kockázatelemzés. 

Grammatikai követelmények: 

 mellékmondatok „indem” szerkezettel 

 mellékneves szerkezetek átírása vonatkozó mellékmondattá 

 

 
 
C1.2. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények  Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció: 

 Prezentáció, értekezlet, hipotézis és vita a következő témakörökkel 

kapcsolatban:  kohászati  és  vegyészeti  berendezések  és  eszközök, 

vas  és  acélgyártás,  alumínium‐finomítás  és  olvasztás,  nyersolaj 

tengeri  kitermelése,  építőmérnökség,  kézműves  gyártási 

folyamatok műszaki specifikációi. 

 Metakommunikációs eszközök, hangsúlyok és intonáció fontossága 

az érdeklődés fenntartásában és a műszaki prezentációkban. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk  összekapcsolása,  német  és magyar  kérdésekre  német 

illetve magyar válaszok a következő  témakörökben:  számítógépes 

rendszerek,  a  nagy  hadron  ütköztető,  szénmentes  acélgyártás, 

alumíniumgyártás  lépései, katasztrófa elhárítás, süllyesztett alagút 

rendszerek, okos telefon technológia, rádió és műholdas antennák. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi  és  élő hangon  elhangzó  szöveg  értése, globális  és  specifikus 

szövegértési  feladatokban  a  következő  témákban:  Heuréka 

pillanatok,  lézersugár,  tervező  csapat  –  ötletbörze,  rádió  és  tévé 

riport,  problémák  a  nagy  hadron  ütköztetőben,  gyakorlati 

alkalmazások ismertetése a forrasztás területén, érintőképernyők. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 



 Válaszok  írása  műszaki  kérdésekre,  műszaki  leírások  megírása, 

termék‐visszahívási  közlemény  szakmai  szövegének  megírása, 

technikai  eszközök  működésének  bonyolult  és  részletes  leírása, 

műszaki  szöveg  tömörítése  és  közvetítése  írásban,  okok  és 

okozatok megfogalmazása, kockázatelemzés. 

Grammatikai követelmények: 

 melléknévi  igeneves  jelzős  szerkezetek  átalakítása  vonatkozó 

mellékmondattá 

 közbeékelt vonatkozó mellékmondatok prepozíciókkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1.3. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 



Tartalmi 

követelmények 

Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció:

 Hipotézisek ismertetése, társalgás, prezentáció, értekezletek, vita és 

mini konferencia  tartása a következő  témakörökből választhatóan: 

okos  telefonok,  érintő  képernyők,  anyagtudomány,  raktár 

biztonság, telekommunikáció és biztonsági rendszerek, egészség és 

biztonság,  veszélyes  anyagok,  elektronika  –  vezeték  nélküli 

irányítás. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk  összekapcsolása,  német  és magyar  kérdésekre  német 

illetve  magyar  válaszok,  autentikus  újságcikkek  olvasása  a 

következő  témakörökben:  okos  telefonok új  fejlesztései, hajlékony 

rádió  antennák,  biztonsági  gondok  a  raktározásnál,  biztonsági 

megoldások, intelligens építmények, szenzorok – érzékelők. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi  és  élő hangon  elhangzó  szöveg  értése, globális  és  specifikus 

szövegértési feladatokban a következő témákban: érintő képernyők, 

termékbevezetés, veszélyes anyagok szállítása, biztonsági kódok. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Összefoglaló,  részletes  elemzés,  jelentés,  e‐mail  és  esszé  írása  a 

következő  témákból  választhatóan:  fejlesztések  és  eljárások, 

műszaki  tartalombeli  hasonlóságok  és  különbségek,  műszaki 

folyamatok  részletes  elemzése, vizsgálati  jegyzőkönyvek, műszaki 

módosítások szerződésekben. 

Grammatikai követelmények:  

 Függő  beszéd,  célhatározás,  összetett  szavak  és  kifejezések, 

műveltetés, feltételes mondatok kombinációi. 

 mellékmondatok átírása jelzős szerkezetekké 

 elöljárószavak (angesichts, mittels...)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1.4. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 



Tartalmi 

követelmények 

Szaknyelvi témakörök/szóbeli kommunikáció:

 Hipotézisek ismertetése, társalgás, prezentáció, értekezletek, vita és 

mini konferencia  tartása a következő  témakörökből választhatóan: 

szenzor  technológia,  munkaszerződések  műszaki  tartalma, 

földrengés  biztos  rendszerek,  hidak  és  épületek  tesztelése,  nem 

romboló hatású tesztek, hidro‐elektromos energia, baleset vizsgálat, 

repülés,  légi  irányítás,  mezőgazdasági  gépészet,  robotika  az 

olajbányászatban,  nanotechnológia,  környezetvédelem  és műszaki 

megoldások. 

Olvasott szöveg értése: 

 Információk  összekapcsolása,  német  és magyar  kérdésekre  német 

illetve  magyar  válaszok,  autentikus  újságcikkek  olvasása  a 

következő témakörökben: földrengés‐biztos építkezés, gyaloghidak, 

különböző  tesztelési  rendszerek,  baleseti  vizsgálatok  –  leírások, 

sivatagi  öntöző  rendszerek,  nanotechnológia  gyakorlati 

alkalmazása. 

Hallott szöveg értése: 

 Gépi  és  élő hangon  elhangzó  szöveg  értése, globális  és  specifikus 

szövegértési  feladatokban  a  következő  témákban:  szerződési 

feltételek  építkezéskor,  repülésbiztonság,  munkavállalói 

teljesítmény‐értékelés műszaki munkakörben dolgozóknál. 

Írásbeli kifejezőkészség: 

 Összefoglaló,  részletes  elemzés,  jelentés,  e‐mail  és  esszé  írása  a 

következő  témákból  választhatóan:  fejlesztések  és  eljárások, 

műszaki  tartalombeli  hasonlóságok  és  különbségek,  műszaki 

folyamatok  részletes  elemzése, vizsgálati  jegyzőkönyvek, műszaki 

módosítások szerződésekben. 

Grammatikai követelmények:  

   

 közvetett passzív  szerkezet kifejezése  a  bekommen, erhalten, kriegen 

szavakkal 

 módbeli segédigék másodlagos jelentései a bizonyosság kifejezésére

 

 

 

 

 


