
 

Német C2 1 1 030 

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve, vagy cég 

neve 

Hueber Verlag GmbH&Co.KG Közvetlen Magyarországi 

Kereskedelmi Képviselet 

A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai 

Nyelv megnevezése német 

Megszerezhető nyelvi képzés 

szintje1 
Német nyelvi képzés KER A1 szinttől KER C2 szintig 

Megszerezhető nyelvi képzés fajtája2 általános 

 

Megszerezhető nyelvi képzés típusa3 kontaktórás 

 

Bemeneti kompetenciák4 A képzési program kezdő szintről indul, melyhez nem 
tartozik kötelező bemeneti követelmény.  
A képzés további, azaz nem kezdő tananyagegységeibe 
történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell a 
képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak 
megfelelő tanúsítvánnyal vagy 12 hónapnál nem régebbi 
akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az azokban 
feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az az 
alatti tananyagegységek alól felmenthető.  

Minimális óraszám5  960 

Maximális óraszám6  1440 

 



A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként 

 
KER A1   2 

KER A2   2 

KER B1   2  

KER B2   4  

KER C1   4 

KER C2   3 

 



Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 
KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  135 

Modulok Képzési követelmények 

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és 
nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét 
szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni 
másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek 
személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra 
vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik 
személy lassan és világosan beszél és segítőkész. 

Írás: egyszerű, különálló fordulatokat és mondatokat tud írni. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

A1. 1/2. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
W-kérdések, személyes névmások, igeragozás, 
elöljárószók:aus/in/am/um/von...bis,  birtokosnévmások, Ja-/Nein-
kérdések, Nullartikel, határozatlan névelő ein/eine, tagadó névelő: 
kein/keine, főnevek többesszáma, határozott névelők der/das/die, 
helyhatározók, melléknevek, tagadás (nicht), elváló igekötős igék, 
tárgyeset, válasz: ja, nein, doch, módbeli segédigék, mondatkeret, 
múltidő: Perfekt  
Témakörök 
az ABC, bemutatkozás, köszönések, család, barátok, lakhely 
bemutatása, számok 1-100.000, bevásárlás, ételek-italok, lakás/ház 
bemutatása, idő, napirend, szabadidő, időjárás 
Kommunikatív szándékok 
üdvözlések, köszönések, érdeklődés mások iránt, telefonbeszélgetés,  
alapinformációk megadása, űrlap kitöltése, előnyben részesítés kifejezése, 
tegezés-önözés elsajátítása, újsághirdetések értelmezése, egyetértés/nem-
egyetértés kifejezése, párbeszédek kezdeményezése, képességek/szándékok 
kinyilvánítása 

min. óraszám  45 

max. óraszám  67 

  

A1. 2/2. képzettségi 

szint illetve modul 
Nyelvtani szerkezetek 

elöljárószók, múltidő: Präteritum sein, haben: war, hatte, szóképzés,  
főnevek, módbeli segédigék, mondatkeret, névmás: man, felszólítás, 
igeragozás, birtokos névmások, szórend a mondatban, udvariassági formula 
a feltételes móddal – Konjuktiv II., mutatónévmások, kérdőszó: welch…, 
személyes névmások részesesete, részeseset: Dativ, sorszámnevek, 
személyes névmások tárgyesete, kötőszavak 

Témakörök 

szakmák és munkahelyek, hivatalok, egészség és betegség, a városban, 
vevőszolgálat, divat-ruhadarabok, egy áruházban, ünnepek 

Kommunikatív szándékok 

személyes információk kicserélése jelen és múltidőben, álláshirdetésekre 
való reagálás, telefonbeszélgetés munkakör kapcsán, kommunikáció egy 
hivatalban,  testrészek felsorolása, fájdalom/panasz kinyilvánítása, 
útbaigazítás kérése/adása, útvonalterv készítése, információs szöveg 
megértése, szervízszolgálat igénylése, udvarias kérések, előnyök és 
értékelések kifejezése, dátumok megnevezése, jókívánságok kifejezése, 
meghívások olvasása és írása 

min. óraszám  45 

max. óraszám  68 

  



KER A2 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  135 

Modulok Képzési követelmények 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 
amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. 
nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, 
vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és 
begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen 
információcserére van szükség ismerős és begyakorolt dolgokra 
vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját 
hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 
kapcsolatos dolgokról. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

A2. 1/2. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
kötőszó: weil, egyenes és fordított szórend, az elváló igekötős igék 
múlt ideje : Perfekt der trennbaren Verben, a nem elváló igekötős igék 
múlt ideje: Perfekt der nicht trennbaren Verben, -ieren végződésű igék 
múlt ideje: Perfekt der Verben auf -ieren, főnevek birtokos esetben, 
elöljárószók: von/bei, változó prepozíciók, igék változó esetet vonzó 
elöljárószókkal, irányt jelző határozók, határozatlan névmások alany és 
tárgyesetben, feltételesmód – Konjuktiv II.: sollte, kötőszó: wenn, 
visszaható igék, vonzatos igék, kérdőszavak és prepozíciós 
határozószók, a modális segédigék múlt ideje: Päteritum der 
Modalverben, kötőszó: dass, részes eset mint tárgy – Dativ als Objekt: 
meinem Vater, a főnevek szórendje 
Témakörök 
megismerkedés, családi származás, életvitel, otthon, étteremben, étkezési 
szokások, a munka világa, sport, képzések és karrier, ajándékozás 
Kommunikatív szándékok 
utazási élmények elbeszélése, helymeghatározások adása, közlés írásban és 
szóban, rendelések leadása egy étteremben, éttermi beszélgetések 
lefolytatása, telefonbeszélgetés kezdeményezése a munkahelyen,  igények 
kifejezése, tanácsadás, érzések/érzelmek kifejezése, telefonos érdeklődés 
lebonyolítása, vélemény nyilvánítás, részvétel egy interjún, ötletek 
közvetítése, kérések és javaslatok kifejezése 

min. óraszám  45 

max. óraszám  67 

  

A2. 2/2. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
kötőszó: trotzdem, feltételesmód: Konjuktiv II (wäre, hätte, würde, 
könnte), melléknévragozás, melléknévfokozás, összhasonlítószavak -
Vergleichspartikel, szenvedő szerkezet- Passiv, kérdőszavak, 
helyhatározói elöljárószók: aus, von stb., kötőszó: deshalb, 
melléknevek képzése: -bar,-ig, -isch, névelő nélküli melléknévragozás, 
módbeli elöljárószó: ohne, időhatározói elöljárószók: von...an/über, 
indirekt kérdés: ob, a lassen ige, a múltidők átismétlése, 
mellékmondatok kötőszavai: wenn, weil, dass 
Témakörök 
hétvége, az áruk világa, kommunikáció, útközben, utazás, pénz, 
életszakaszok 
Kommunikatív szándékok 
kívánságok/ellentétek kifejezése, javaslattételek a hétvégi programokra, 
tárgyak körülírása, összehasonlítások, üzenetrögzítés, telefonbeszélgetés 
lefolytatása, közlekedéssel és időjárás-előrejelzéssel kapcsolatos 
közvetítések, vmi megállapítása, utazás lefoglalása írásban és szóban, 
információkérés egy bankban, múltidejű elbeszélések, 
kívánságok/javaslatok/tanácsok kinyilvánítása 

min. óraszám  45 

max. óraszám  68 

  



KER B1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  180 

Modulok  Képzési követelmények 

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard 
szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori 
helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. 
Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő 
utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan 
témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe 
tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, 
reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és 
magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.  

Képzettségi szint, 

illetve modulok 

 

B1. 1/2. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
kötőszó: als/obwohl/damit, múlt idők: Päteritum, Plusquamperfekt, 
vonatkozói névmás és vonatkozói mellékmondat, birtokos eset, 
szenvedő szerkezet jelen idejének ismétlése, szenvedő szerkezet 
módbeli segédigékkel jelen időben, főnévi igenév: zu, a brauchen ige 
használata nicht/nur brauchen+inf., főnévi igenév um+zu/statt zu-val, 
főnévi igenév ohne zu-val, kifejezések az es-el, kettős kötőszavak: 
nicht nur...sondern auch/zwar...aber/entweder...oder, irreális óhajtó 
mondatok feltételes móddal: irreale Wunschsätze mit Konj.II., 
vonzatos igék ismétlése 
Témakörök 
a szerencse, szórakozás, egészség, a beszéd, álláskeresés, vásárlói 
kívánalmak, az álomlakás  
Kommunikatív szándékok 
beszámoló élettörténetekről/szerencsés pillanatokról, dolgok és személyek 
leírása,  konszenzus kialakítása, tanácsok adása, események leírása, meg 
nem értett dolgokra rákérdezés, fontosság kifejezése, érzelmek kifejezése, 
érdeklődési kör kinyilvánítása a munka területén, telefonos interjú, 
beszélgetés folytatása vásárlás közben, nyaralási tervek/szándékok kifejtése, 
konfliktusok megoldása  

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  

B1. 2/2. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
kötőszavak: falls/ als/ob/während/nachdem/ bevor/ da,  vonatkozói 
mondat elöljárószóval, melléknév használata főnévként, n-ragozás, 
kettős kötőszavak:je...desto/ weder...noch/ sowohl...als auch, 
vonatkozói mellékmondat a was/wo használatával, jelen idejű 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 



  melléknévi igenév mint melléknév, jövő idő: Futur I. werden+inf, 
elöljárószók birtokos esettel:  innerhalb/außerhalb, melléknévragozás 
közép és felsőfokon, a befejezett jelen mint melléknév, múlt idejű 
szenvedő szerkezet: Passiv Präteritum und Perfekt 
Témakörök 
barátok közt, technika a mindennapokban, számítógép, termékek és 
szolgáltatások, emberek közt, tanácsadás és segítség, történelem és politika, 
otthon a világban 
Kommunikatív szándékok 
játékleírás megértése, barátok/kollégák jellemzése, kinyilatkoztatás a 
valóságról és látszatról, használati útmutató megértése, fórumok használata 
az interneten, egy termék/szolgáltatás részletes bemutatása, szolgáltatónál 
tett panasz, rádióban elhangzó reklám  megértése,  bocsánatkérés, 
rábeszélés, egy álláspont képviselése, más országok szokásainak 
megismerése, egy problémát leírni, tanácsot megfogadni, példaképekről 
beszélni, egyszerűbb megfogalmazású szakszöveg megértése, politikai 
megnyilvánulások és ezzel kapcsolatos vélemények megértése, a német 
történelem, Németország bemutatása 

KER B2 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  360 

Modulok  Képzési követelmények 

Meg tudja érteni az összetettebb, konkrét vagy elvont témájú szövegek 
fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai 
beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű 
normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az 
egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni 
sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról 
úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 
előnyöket és hátrányokat. 

Képzettségi szint, 

illetve modulok 

 

B2. 1/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
kéttgú kötőszók-zweiteilige Konnektoren, szórend: Mittelfeld im 
Hauptsatz, a főnévi toldalékok, az állapotot kifejező szenvedő szerkezet 
– Zustandspassiv (von, durch), a főnevek előképzői, szenvedő 
szerkezetű mondatok, okozati összefüggések a mondatszerkezetekben, 
melléknévi igenév mint melléknév – Partizip I. und II. als Adjektive, 
utalószavak a mondatban,  melléknévi ragok, bevezetetlen Wenn 
mondatok, -dass mondatok és hasonmásaik 
Témakörök 
barátságok, a munkahelyen, a média 
Kommunikatív szándékok 
üdvözlőkártyák/levelek írása barátoknak, prezentációk/elóadások 
megtartása, munkatevékenységek jellemzése, üzleti beszélgetés, 
kommentárok használata,  telefonálás a munkahelyen, személyes e-mail 
írása, újságcikkek olvasása/értése,  előadásjegyek rendelése telefonon, hírek 
prezentálása 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  

B2. 2/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
időbeliség kifejezései, időbeli összefüggések a szövegben, határozók -
weise ragjai, a lassen ige használata, jövő idő:-Futur II.-sejtések, 
igekapcsolatok, szóképzés, az igék főnevesítése , a feltételes mód 
jelentése: -Konj.II-irreális feltételek/kívánságok/összehasonlítások, 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 



  melléknevek  elöljárószókkal 
Témakörök 
iskola utáni elfoglaltságok, állásbörze, kinézet,  városok felfedezése 
Kommunikatív szándékok 
találkozók leegyeztetése, állásinterjún való részvétel, sportpartner keresés 
interneten/hirdetésekben, szólásmondások használata, információ 
átadása/ismertetése német nyelvterületek nevezetes városairól/látnivalóiról, 
szabadidő eltöltésének megvitatása   

B2. 3/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
főnevek elöljárószókkal, függő beszéd, általánosított vonatkozói 
mellékmondatok, összehasonlító mondatok, a módbeli segédigék 
alanyi jelentése:-sollen, az igék főnevesítése, feltételes és ellentétes 
összefüggések, következményes összefüggések, főnevek és igék szoros 
kapcsolódásai, szóképzés melléknevek elő- és utótagjaival: Negation 
durch Vor-und Nachsilben bei Adjektiven 
Témakörök 
kapcsolatok, táplálkozás, egyetemi tanulmányok 
Kommunikatív szándékok 
kapcsolatokról/életformákról való megnyilvánulás, 
szépirodalom/újságcikkek olvasása, olvasói levél írása, főzőműsorok 
megértése, receptek továbbítása, német nyelvterületek ételeinek ismerete, 
szlogenek kitalálása, egyetemi tanulmányokról szóló tájékoztatók 
megértése, jelentkezési feltételek ismertetése, német nyelvterületek híres 
egyetemei, tapasztalatok kicserélése 

min. óraszám 60 

max. óraszám 90 

B2. 4/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
a szenvedő szerkezet alternatívái, alany nélküli szenvedő mondat, a 
határozatlan névmás, modális összefüggések, bővített melléknévi igenév,  -s 
használata a főneveknél 
Témakörök 
szolgáltatások, egészségmegőrzés, dialektusok 
Kommunikatív szándékok 
szövegek összefoglalása, szolgáltatások véleményezése, információ 
átadása, ajánlások átadása, TV-sorozatok, történeteinek összefoglalása, 
orvosi rendelőben történő párbeszéd, segítségkérés, panasz ismertetése, 
dialektusok megértése, rádióriportok megértése/összefoglalása 

min. óraszám 60 

max. óraszám 90 

 



 
KER C1 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  360 

Modulok  Képzési követelmények 

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú szöveget, és a 
rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes 
módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne 
arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan 
tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól 
szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és 
eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, 
kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.  

Képzettségi szint, 

illetve modulok 

 

C1. 1/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
igeidők rendszerezése, módális segédigék szubjektív jelentése 
(müssen, können, wollen, dürfen), szóképzés az –ent, -zer, miss, -de 
előtagokból, kéttagú összefűzések megengedő és korlátozó 
használatban (zweiteilige konzessive und restriktive Konnektoren),  
állandósult főnév és igekapcsolatok (Feste Nomen-Verb-
Verbindungen), módbeli segédigék körülírása (Umschreibung der 
Modalverben können, müssen, wollen, dürfen und sollen), irreális 
következtetés (irreale Folge), melléknévragozás a névelők és a 
határozatlan számnevek után 
Témakörök 
modern élet, turizmus, intelligencia és tudás 
Kommunikatív szándékok 
hallott szöveg visszaadása, vélemények formálása, formális és informális 
levelek írása,  idiómák használata 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  

C1. 2/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
az es, mint kötelező és nem kötelező eleme a mondatnak, kiemelt 
melléknevek, szóképzés a -be és -ver előtagokból, kérdések alkotása 
függőbeszédben, felszólítás függő beszédben, nach, laut, zufolge és 
wie + igék a szövegvisszaadásban 
Témakörök 
munkahely, művészet, tanulmányok 
Kommunikatív szándékok 
ösztöndíjak megpályása, beszámolók készítése, magánlevelek írása, 
érvelés, tanácsadás, interjún való részvétel,  külföldi  interjúban való 
részvétel, részvétel egy előadásban, prezentáció készítése a művészetekről, 
kísérleti eredmények értékelése 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  

C1. 3/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
igésített és főnevesített stílusok használata (-Verbalstil und 
Nominalsti), főnevek és igék összekapcsolódása (-Nomen-Verb 
Verbindungen), elöljárószavak átismétlése 
Témakörök 
pénzügyek és a jog, pszichológia, városok és falvak 
Kommunikatív szándékok 
banki tranzakciók lebonyolítása szóban és interneten keresztül, emberek 
jellemzése, sztereotípiák jellemzése, riportok/kommentárok kifejtése, 
rádióriportok megértése,  előadások megtartása, konferencián elhangzó 
előadások megértése, szaknyelv megértése, beszámoló német 
nyelvterületek városainak és vidéki életének különbségéről 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  

C1. 4/4. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
jelzői kapcsolatok  (-Attribution), a módbeli segédigék alanyi használata (-



min. óraszám  60  Modalverben 'subjektiver' Gebrauch), a szenvedő szerkezet különböző 
használata (-besondere Aspekte des Passive) 
Témakörök 
irodalom és képzések, nemzetközi projektek, kutatás és technika 
Kommunikatív szándékok 
rövid prózák olvasása, művészeti alkotások véleményezése, vita 
kezdeményezése, hallottak és látottak interpretálása, országok, nemzetek 
képzései, kívánságok/javaslatok adása, részvétel projektmunkára, külföldi 
projekt megpályázása 

max. óraszám  90 

  

 



 
KER C2 szint  minimális óraszám  180  maximális óraszám  270 

Modulok  Képzési követelmények 

Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A 
különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze 
tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és az 
elbeszéléseket. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan 
tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is 
különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is. 

Képzettségi szint, 

illetve modulok 

 

C2. 1/3. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
összetett főnevek (-Nominalkomposita), szóképzés, vonatkozói 
mellékmondatok ismétlése, összekötő elemek ismétlése  
(-Konnektoren), ellentétes kapcsolatok (-adversative Beziehungen),  
függő beszéd használatának ismétlése, Gradpartikeln, az igeidők 
funkciói, összetett mondatok, igei előtagok, Verbvalenz, okozati 
összefüggések a mondatban 
Témakörök 
élet német nyelvterületen, az idő, munka és szakma 
Kommunikatív szándékok 
benyomások kinyilvánítása, országok összehasonlítása, olvasói körkérdésre 
reagálás, szakszöveg megfogalmazása,  tudósítás összefoglalása, 
megfigyelések továbbítása, a németek jellemzése, olvasói levél megírása, 
tapasztalatok megosztása, tippek adása, szólás az idővel kapcsolatosan, 
sejtések kinyilvánítása a jövőre vonatkozólag, diagramm ismertetése, 
tanácsok megfogalmazása 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

   

C2. 2/3. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
összekapcsoló elemek ismétlése (-Konnektore), célhatározói és 
feltételes szerkezetek, töltelékszavak használata, mondatfomáló 
kiegészítések, elöljárói kiegészítések 
Témakörök 
az egészség megőrzése, érzelme/érzések 
Kommunikatív szándékok 
a nyomatékosítás eszközei, tanácsadás sporttevékenységek és 
egészségmegőrzés kapcsán, előnyök/hátrányok megvitatása, regény írása, 
komplex szövegek felosztása, kifejezések használata, érzelmek kifejezése, 
tipikus szituációk érzelmi hátterének leírása, érzelmi reakciók 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  

C2. 3/3. képzettségi 

szint illetve modul 

Nyelvtani szerkezetek 
főnevek igékből és melléknevekből, jelzők, jelzői mondatok, 
melléknévi igeneves szerkezetek (-Partizipialattribute), feltételes mód 
ismétlése (-Konjuktiv II.), szenvedő szerkezetű mondatok különböző 
jelentéstartalma, az eddig tanult nyelvtani fogalmak 
ismétlése/begyakorlása 
Témakörök 
egyetemek és továbbképzések, német irodalmi művek, Németország, 
Ausztria, Svájc 
Kommunikatív szándékok 
beszélgetés továbbtanulási lehetőségekről német nyelvterületen, jelentkezés 
ügyintézése külfödi egyetemekre, viccek megértése, pályázati anyag 
megírása, hivatalos levelek megfogalmazása, versek/irodalmi művek 
olvasáa német nyelven, idézetek átfordítása, az EU intézmények 
funkciójinak összefoglalása/ismertetése, összefoglalások írása 

min. óraszám  60 

max. óraszám  90 

  



Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 
 
A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő számára a modul sikeres 
teljesítéséről, amennyiben a résztvevő az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 
százalékán megjelent, illetve sikeresen teljesítette az  adott modul végén megtartott képzést 
záró vizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legalább 60 
százalékot elér a vizsga szóbeli és írásbeli részén is. A modult záró vizsga minősítése: 
megfelelt/nem felelt meg lehet. 
Amennyiben a képzésen részt vevő nem felel meg a modult záró vizsgán, akkor kérésére a 
képzőintézmény igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a 
képzésben résztvevő  részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán. 
1általános nyelvi képzés esetén az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében (a továbbiakban: „KER”) 
ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei, melyek további bemeneti és kimeneti követelmények által meghatározott 
képzési szintekre bonthatóak, egyéb nyelvi képzés esetén a nyelvi készségek, képességek és ismeretek 
programkövetelményben meghatározott, ”KER” szintekhez köthető szintjei 

2általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés 

3kontaktórás képzés vagy távoktatás 

4a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák 

5,6a nyelvi képzettségi szint megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától (kontaktórás, vagy távoktatás) 
és/vagy képzés fajtájától függő minimális és maximális óraszám 


