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Román  

C2 1 1 040 nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  
Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és 
Továbbképző Kft. 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése Román 

Programkövetelmény 
megnevezése 

Román nyelv, KER C2 mesterszint (anyanyelvi szintet 
közelítő) 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 
szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajtája Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés formája Csoportos képzés vagy Egyéni felkészítés  

Minimális óraszám  

 

Csoportos képzés esetén: 960 óra 

Egyéni felkészítés esetén: 640 óra 

Maximális óraszám 

 

Csoportos képzés esetén: 1440 óra 

Egyéni felkészítés esetén: 960 óra 

Az óraszámok jelölése 

Az óraszámok jelölési formátuma a továbbiakban, az 
egyes modulok, illetve tananyagegységek 
esetében:  csoportos képzés óraszáma/egyéni felkészítés 
óraszáma  (a teljes program minimális óraszáma esetén 
például: 960/640) 
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Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt 
vevő számára a modul sikeres teljesítéséről. A képzésben 
részt vevő számára abban az esetben állítható ki 
tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó 
tanórák legalább 80 százalékán, illetve sikeresen 
teljesítette az adott modul végén megtartott záróvizsgát. 
A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga 
akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt 
vevő legalább 60 százalékot ér el a vizsga szóbeli és 
írásbeli részén külön‐külön. A modult záró vizsga 
minősítése: megfelelt/nem felelt meg. Amennyiben a 
képzésen részt vevő nem felel meg a modult záró vizsgán, 
akkor tanúsítvány nem állítható ki részére. Ebben az 
esetben a képzésen részt vevő magasabb szintű modulra 
nem jelentkezhet, számára a korábbi modul megismétlése 
ajánlott.  
 

Igazolás kiadásának feltétele 

A képzésen részt vevő kérésére a képző intézmény 
igazolást állíthat ki az adott modulon való részvételről, 
amennyiben a képzésben részt vevő személy részt vett a 
modulhoz tartozó tanórák legalább 80 százalékán. 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 

KER A1  KER A1 / 1-2. modul 

KER A2  KER A2 / 1-2. modul 

KER B1  KER B1 / 1-2. modul 

KER B2  KER B2 / 1-4. modul 

KER C1  KER C1 / 1-4. modul 

KER C2  KER C2 / 1-3. modul 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90/60 maximális 
óraszám 

135/90 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

Előzetesen elvárt idegen-nyelv ismeret nem szükséges. 

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 

 Képes alapvető mondatokat összeállítani az elsajátított nyelvtani 
szerkezetekkel. Felismeri a főnevek nemeit és többes számát. 
Felismeri a határozott és határozatlan névelőket valamint az ige jelen 
idejét. 

 
 
A KER A1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket használva alap 
témát ismer. Ismeri a számokat, hónapokat, a hét napjait, a román 
ábécé betűit és képes egyszerű társalgásra. 
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A KER A1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 A hallgató képes felismerni, megérteni és használni nagyon egyszerű, 
mindennapi szavakat és kifejezéseket, valamint nagyon alapvető 
nyelvi fordulatokat. Képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre 
valamint egyszerű társalgás lefolytatására. 
Ki tud emelni számára fontos információkat nagyon rövid, egyszerű 
közlésekből (hallott és olvasott). Tud napi időbeosztásáról beszélni és 
kérdéseket feltenni beszélgetőtársaknak ezekben a témákban. 

 
 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 45/30 

Maximum óraszám 67/45 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 
 Személyes névmás alany esete 
 Magázás 
 Létigék: „a avea”, „a fi” 
 Határozott, határozatlan névelők 
 Főnév neme: hímnem, nőnem, semleges nem 
 Jelen idejű igeragozás (Indicativ prezent) 
 Állító, kérdő, tagadó mondat 
 Számok 1000-ig 
 Hangváltozások 

Témakörök és szókincs 
 Személyes adatok 
 Család: családtagok, rokonok 
 Lakóhely, lakcím, lakás 
 Munka: foglalkozás (nevek) 
 Tanulás, iskola, tantárgyak 
 Napok, hónapok, óra 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Köszönés, búcsúzás 
 Tegeződés, magázódás 
 Bemutatkozás, bemutatás 
 Megszólítási formák 
 Alapvető személyes információk kérése-adása 
 Egyszerű üzenetek megírása 

 

A1.2. modul  

Minimum óraszám 45/30 

Maximum óraszám 68/45 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 
 Határozatlan névmások 
 Melléknevek egyeztetése a főnévvel 
 A főnévek többes számának képzése 
 Alapvető rendhagyó igék: a bea, a vrea, a da, a lua, a sta, a 

mânca 
 Számok 1000-től 
 Hangváltozások 

Témakörök és szókincs 
 Szabadidő 
 Bevásárlás : alapvető élelmiszerek 
 Étkezés : reggeli, ebéd, vacsora 
 Személyek külső jellemzése 
 Lakás 
 Évszakok 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Egyszerű kérdések feltevése és válaszok adása 
 Helymeghatározás 
 Tetszésnyilvánítás 
 Személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltése 
 Alapvető meghívó megírása 
 Alapvető adatok Romániáról 

 
 

KER A2 szint minimális óraszám 90/60 maximális 
óraszám 

135/90 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A KER A1 szint kimeneti követelményei, melyet bemeneti 
szintfelmérő teszt minimum 60%-os teljesítésével, vagy akkreditált 
nyelvvizsgával, vagy más képző intézmény által kiállított, azonos 
programkövetelmény alapján megírt képzési program bekapcsolódási 
szintet megelőző tananyagegységének teljesítését tanúsítvánnyal 
igazolja. 
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A szint kimeneti 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez 
közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket 
(pl. személyes adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, 
munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek 
lényegét. 
 
Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű 
szövegeket. Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, 
egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, 
menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. 
 
Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű 
és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről 
vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is 
képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban 
folyamatosan részt vegyen. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal 
tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, 
tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. 
 
Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, 
például köszönőlevelet írni. 
 

 
 
A KER A2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Ismeri az ige jelen, múlt és jövő idejét valamint a kérdő és mutató 
névmásokat.  

 
 
A KER A2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Képes személyes jellegű és saját kommunikációs céljait szolgáló 
egyszerű kérdések szerkesztése, egyszerű közlések szabadidős 
tevékenységekről, lakhelyéről, illetve hasonló kérdések 
szerkesztésére. Képes beszélni mindennapi tevékenységéről, 
időbeosztásáról és kérdéseket feltenni beszélgetőtársának ezekben a 
témákban. 

 
 
A KER A2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
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 Képes alapvető kommunikációs szükségletek kifejezésére 
(családjával, hétköznapi helyzetekkel, vásárlással, állással 
kapcsolatos témák) egyszerű nyelvi eszközöket használva, röviden. 
Az egyszerűbb nyelvtani szerkezeteket felismeri és megérti, egyszerű 
módon ki tudja fejezni véleményét. 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 45/30 

Maximum óraszám 67/45 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 Főnév egyeztetése a melléknévvel 
 Visszaható ige 
 Egyszerű kérdő névmások (cine, ce, când, cum, care, unde, 

cât) 
 Birtokos névmás, birtokos névelő 
 Alapvető elöljárószavak 
 A mutató névmások (közelre) 
 Hangváltozások 

Témakörök és szókincs 
 Munka világa: tanulás, iskola, szakma, foglalkozások 
 Szabadidő, szórakozás  
 Utazás városban 
 Információkérés, -adás a közlekedésben 
 Vásárlás: élelmiszerboltban, piacon 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Véleménynyilvánítás, vélemény kérése 
 Szándék kinyilvánítása 
 Információ kérés-adás 
  Ajánlat, kérés, meghívás elfogadása és visszautasítása 
 Kérdés-válasz árakra, időpontokra, mennyiségre 

 

A2.2. modul  

Minimum óraszám 45/30 

Maximum óraszám 68/45 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 Főnevek esetei 
 Múlt idő (Perfectul compus) 
 Tagadás múlt időben 
 Múlt idejű visszaható ige 
 A mutató névmások (távolra) 
 Határozószavak 
 Számtani alapműveletek 
 Hangváltozások 
 Jövő idő (voi lucra, ...) 

Témakörök és szókincs 
 Sport: fontosabb sportágak 
 Szolgáltatások: 
 Napi rutin 
 Utazás tervezése: jegyvásárlás, 
 Étteremben: rendelés, étlap, fizetés 
 Öltözködés leírása 
 Időjárás, éghajlat 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Általános napirend, események elmondása 
 Információk kérése-adása adatokra, időpontokra, 

mennyiségekre, számokra, árakra 
 Információk átadása-kérése múltbeli eseményekről, 

cselekvésekről 
 Időjárás leírása 
 Ruházat leírása 
 A legfontosabb román ételek 

 
 

KER B1 szint minimális óraszám 120/80 maximális 
óraszám 

180/120 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A KER A2 szint kimeneti követelményei, melyet bemeneti 
szintfelmérő teszt minimum 60%-os teljesítésével, vagy akkreditált 
nyelvvizsgával, vagy más képző intézmény által kiállított, azonos 
programkövetelmény alapján megírt képzési program bekapcsolódási 
szintet megelőző tananyagegységének teljesítését tanúsítvánnyal 
igazolja. 
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A szint kimeneti 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi 
beszéd lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, 
a szabadidő, stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és 
tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről, szakmai vagy 
érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és ha eléggé lassan 
és tagoltan beszélnek. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a 
munkájához közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. 
Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok 
leírását. 
 
Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, 
amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az 
ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi 
témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális 
események) folyó társalgásban. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni 
élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. 
Röviden is meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. 
 
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, 
amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és 
benyomásairól magánleveleket tud írni. 
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A KER B1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Ismeri a személyes névmások valamint a „dânsul, dânsa..” tárgy és 
részes esetét valamint a részeshatározó-estetű visszaható névmással 
„îmi, îți..” ragozott igéket. 

 
 
A KER B1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Képes személyekre, múltbéli eseményekre és tapasztalatokra 
vonatkozó információk közlésére, jövőbeli tervek és események 
egyszerű közlésére. Az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját 
rugalmasan tudja használni, és ezzel mondanivalójának nagy részét 
egyszerűen ki tudja fejezni. 

 
 
A KER B1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Képes érzelmek (pl. meglepetés, boldogság, szomorúság, közöny, 
stb.) kifejezésére, illetve tud reagálni ezekre. Képes véleményt 
alkotni és vitában részt venni, álláspontot kialakítani és indokolni 
személyes életéhez, érdeklődési köréhez, szakmájához kapcsolódó 
témákban. 
Tud felvilágosítást kérni és adni és elvontabb tartalmú szöveget 
megérteni és alkotni hétköznapi témákban. Egyszerű módon ki tudja 
fejezni véleményét, valamint rá tud kérdezni dolgokra. Rövid magán 
és hivatalos beszélgetésekből, rádió és tv interjúkból ki tudja szűrni a 
lényeget és a szükséges információkat. 

 
 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A személyes névmás tárgy esete 
 A “dânsul, dânsa...” és „dumneavoastră…” használata 
 A melléknév fokozása 
 A vocativus 
 Az “ a durea” ige 

Témakörök és szókincs 
 Család: családtagok, családi élet, családi ünnepek 
 Otthon: lakás, lakóhely, környék 
 Háztartás: munkamegosztás 
 Város-vidék: előnyök, hátrányok 
 Munka: munkahely, iskola 
 Önéletrajz 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 A közelmúlt bekövetkezett és közeljövőben bekövetkező 

események ismertetése 
 Egyszerű leírás megfogalmazása 
 Egyszerű módon való vélemény megfogalmazása 
 Egyszerűsített önéletrajz megírása 
 Kiemelt román turisztikai célpontok 

 

B1.2. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 a személyes névmás birtokos esete 
 A birtokviszony 
 A jelzős főnév birtokos esete (unui bărbat tânăr, bârbatului 

tânăr…) 
 Részeshatározó-esetű visszaható névmással  (îmi, îți, …) 

ragozott igék 
 A “dânsul, dânsa...” birtokos esete 

Témakörök és szókincs 

 Szabadidő: olvasás, film, színház, koncert 
 Technika vívmányai a mindennapi életünkben: telefon, 

számítógép, internet 
 Egészséges életmód 
 Otthon: lakásbelső 
 Öltözködés 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Érzelmek kifejezése 
 Egyszerű vélemény kifejezése 
 Egészségi állapot leírása 
 Baráti levél írása 
 Bizonyosság és bizonytalanság megfogalmazása 
 Kapott információk követése 
 Román városok, fontosabb nevezetességeik 

 
 

KER B2 szint minimális óraszám 240/160 maximális 
óraszám 

360/240 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A KER B1 szint kimeneti követelményei, melyet bemeneti 
szintfelmérő teszt minimum 60%-os teljesítésével, vagy akkreditált 
nyelvvizsgával, vagy más képző intézmény által kiállított, azonos 
programkövetelmény alapján megírt képzési program bekapcsolódási 
szintet megelőző tananyagegységének teljesítését tanúsítvánnyal 
igazolja. 
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A szint kimeneti 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és 
előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, 
amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket 
és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti 
a filmeket, ha a szereplők köznyelven beszélnek. 
 
Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és 
beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és 
szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi 
prózát. 
 
Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed 
és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az 
ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a 
véleményét. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel 
fejezi ki magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja 
fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a 
különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. 
 
Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési 
körébe tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy 
beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat 
fel valamiről. Levélben rá tud világítani arra, hogy milyen 
jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 
 

 
 
A KER B2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Ismeri a folyamatos múltat és kötőmódot, feltételes-óhajtó és a 
felszólító módot, valamint képes a személyes névmásokat a 
módokhoz kapcsolni. 

 
 
A KER B2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Képes nem személyes témákról szóló kapcsolódó vélemény 
alkotására, érvelésre szóban. Beszédét gördülékenység és 
spontaneitás jellemzi. Magabiztosan vesz részt társalgásokon a 
legtöbb olyan témában, ami összefügg saját mindennapi életével és 
érdeklődési körével. 
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A KER B2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Képes részt venni olyan témájú beszélgetésben, ami összefügg saját 
mindennapi életével és érdeklődési körével. Hozzá tud szólni 
beszélgetésekhez, véleményét ki tudja fejezni és alá is tudja 
támasztani. Tud érvelni/ellen érvelni, vitatkozni, érvelését logikusan 
felépíti és képes kritikát megfogalmazni, panaszt tenni valamint a 
legtöbb általános témában jó szókinccsel rendelkezni. 

 
 
 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A kötőmód jelen ideje (Conjunctiv prezent) és a személyes 
névmások kapcsolása  

 A participium mint módhatározó 
 A sorszámnév és a birtokos melléknév a főnév mellett ( al 

doilea nepoțel – nepoțelul al doilea) 
 A “câtva” határozatlan névmás 
 Visszaható ragozás kötő módban 
 A “celălalt” mutató névmás 

Témakörök és szókincs 
 Szabadidő, szórakozás 
 Társasági élet 
 Utazás, nyaralás megszervezése 
 Szolgáltatások: bank, posta, utazási iroda 
 Az orvosnál: gyakoribb betegségek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Tanács kérése-adása 
 Elvontabb vélemény megfogalmazása 
 Érvelés: egyetértés, egyet nem értés 
 Stílus és hangnem váltás megfelelő helyzetekben 
 Hivatalos levél megfogalmazása 
 Legfontosabb román lapok, folyóiratok, televíziós csatornák, 

rádióállomások 
 Románia fontosabb régiói 

 

B2.2. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A felszólító mód (Imperativ) 
 A hangsúlytalan személyes névmások kapcsolása a felszólító 

módbeli alakokhoz 
 Jövő idő (o să …) 
 A birtokos névelő birtokot helyettesítő, a melléknévi névelő 

főnevet helyettesítő szerepe  
 Az általános alany 
 Az “a se părea” ige 

Témakörök és szókincs 
 A tanulás világa 
 A számítógép 
 Vásárlás: háztartási cikkek  
 Közlekedés: gyalogosan, kerékpáron 
 Étkezési szokások 
 Tágabb környezetünk 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Személyes vélemény kifejezése, ütköztetése 
  Információtartalmak közvetítése 
 Tervekről, elképzelések megfogalmazása 
 A mondanivalók nagy részének elmondása, ha kell, 

körülírással 
 Román internetes web helyek 
 Fontosabb román ünnepek 
 Hagyományok Romániában 

 

B2.3. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A feltételes-óhajtó mód (Condițional-optativ) 
 Határozói igenév 
 A határozói igenév és a visszaható igék 

Témakörök és szókincs 
 Közlekedés: autóvezetés 
 Vásárlás: ruházat, műszaki cikkek 
 Divat és öltözködés 
 Szolgáltatás: szálloda típusok, foglalás 
 Vendégség 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Érvelés és ellenérvelés logikus felépítése 
 Jó szókincs a legtöbb témában 
  A nyelvi eszközök rugalmas használata 
 Látottak, hallottak összegzése, értékelése  
 A román társadalom 
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B2.4. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A folyamatos múlt (imperfect) 
 A “supinum” 
 A műveltetés 
 A vreunul/vreuna használata 

Témakörök és szókincs 
 Közlekedési szabályok 
 Betegségek, orvosnál, korházban 
 Magyarország 
 Románia 
 Tágabb környezetünk 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Írott és hallott szövegek értelmezése 
 és ezekről vélemény alkotása  
 Vélemény alkotása, érvelés megfogalmazása írásban és 

szóban 
 Interakció alkalmazása: megszakítás, témaváltás, stb. 
 Ok-okozat kifejtése 
 Román-magyar kapcsolatok 
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KER C1 szint minimális óraszám 240/160 maximális 
óraszám 

360/240 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A KER B2 szint kimeneti követelményei, melyet bemeneti 
szintfelmérő teszt minimum 60%-os teljesítésével, vagy akkreditált 
nyelvvizsgával, vagy más képző intézmény által kiállított, azonos 
programkövetelmény alapján megírt képzési program bekapcsolódási 
szintet megelőző tananyagegységének teljesítését tanúsítvánnyal 
igazolja. 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett 
és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte 
erőfeszítés nélkül érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és 
irodalmi szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A 
szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha 
nem kapcsolódnak szakterületéhez. 
 
Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, 
ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és 
hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai 
kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; 
hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni 
bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, 
egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 
 
Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben 
fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud 
összetett témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. 
Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 
 

 
 
A KER C1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Ismeri a kötő- és feltételes-óhajtó mód múlt idejét, az egyszerű múltat 
és a régmúltat, valamint a szenvedő igeragozást. 

 
 
A KER C1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Képes gördülékeny társalgásra, ismeri és jól alkalmazza a köznyelvi 
beszédfordulatokat, szókincse választékos. 
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A KER C1 szint 
tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Képes hosszabb hallott és írott szövegek értelmezésére. Képes 
vélemény alkotására és érvelésre mind szóban, mind írásban, 
valamint képes esszé jellegű szövegalkotásra. Szóban folyékonyan és 
írásban választékosan fejezi ki magát. 

 
 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 
 egyenes és függő beszéd 
 A birtokos névmás birtokos jelentéssel 
 Az egyszerű múlt (perfectul simplu) 
 A “niște, câțiva, unii használata 

Témakörök és szókincs 
 Kommunikáció: közösségi hálók, netközösségek  
 Társas kapcsolatok: együttélési formák 
 Munka: elhelyezkedési esélyek, pályázat, szakmai előmenetel 
 Művészetek: egykor és ma 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Hosszabb lélegzetű hallott és írott szövegek pontos 

értelmezése 
 Vélemény alkotása, érvelés szóban és írásban 
 Folyékony szóbeliségre és választékos írásmódra való 

képesség 
 Románia földrajza 
 Román élsportolók 

 

C1.2. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 
 A szenvedő igeragozás 
 A régmúlt (mai mult ca perfectul) 

Témakörök és szókincs 
 Túlképzés, munkaerő piaci esélyek, a munkanélküliség 

problémája 
 Média: objektív tájékoztatás 
 Sport: extrém sportok, profizmus 
 Betegségek: gyógyíthatatlan betegségek, eutanázia 
 Generációk együttélése 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Hosszabb lélegzetű hallott és írott szövegek pontos 
értelmezése 

 Vélemény alkotása, érvelés szóban és írásban 
 Folyékony szóbeliségre és választékos írásmódra való 

képesség 
 A román gazdaság jellemzői 

 

C1.3. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 
 A feltételes-óhajtó mód múlt ideje  
 A jelzői mellékmondat helyettesítése jelzős szerkezettel 
 același, celălalt használata 

Témakörök és szókincs 

 A hagyományos és modern kommunikáció jellemzői 
 Egészségtudatos életmód 
 Olvasáskultúra 
 A vásárlás típusai 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Hosszabb lélegzetű hallott és írott szövegek pontos 

értelmezése 
 Vélemény alkotása, érvelés szóban és írásban 
 Folyékony szóbeliségre és választékos írásmódra való 

képesség 
 A román irodalom jelentős alakjai 

 

C1.4. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 
 A kötő mód múlt ideje 
 Szócsaládok 
 A “care, cât” vonatkozó névmás ragozása 

Témakörök és szókincs 

 Lakásfelújítás, lakásberendezés 
 Nyelvtanulás nehézségei  
 A munkanélküliség problémája 
 A városi és vidéki társadalom 
 A másság meghatározása: sztereotípiák 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Hosszabb lélegzetű hallott és írott szövegek pontos 

értelmezése 
 Vélemény alkotása, érvelés szóban és írásban 
 Folyékony szóbeliségre és választékos írásmódra való 

képesség 
 A román művészet jelentős alakjai 
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KER C2 szint minimális óraszám 180/120 maximális 
óraszám 

270/180 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A KER C1 szint kimeneti követelményei, melyet bemeneti 
szintfelmérő teszt minimum 60%-os teljesítésével, vagy akkreditált 
nyelvvizsgával, vagy más képző intézmény által kiállított, azonos 
programkövetelmény alapján megírt képzési program bekapcsolódási 
szintet megelőző tananyagegységének teljesítését tanúsítvánnyal 
igazolja. 

A szint kimeneti 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti 
az élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú 
beszédet, ha van ideje megszokni az akcentust. 
 
Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy 
formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, 
irodalmi művet. 
 
Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen 
társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos 
kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, 
szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha 
elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az 
szinte fel sem tűnik. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a 
helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan 
szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat 
kiragadja és megjegyezze. 
 
Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában 
illeszkedő szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, 
beszámolót és cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, 
hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud 
foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 
 

 
 
A KER C2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 Tud szavakat alkotni prefixumokkal és szufixumokkal valamint 
ismeri a különböző névmásokat (kérdő, vonatkozó, határozatlan) 
különböző esetű alakjait (alany, tárgy részes, birtokos). 

 
 
A KER C2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs 
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 A személyes, érdeklődésén kívül eső témákhoz kapcsolódóan is 
képes véleményt alkotni és érvelni. Szóban folyékonyan és 
választékosan fejezi ki magát a különböző témakörökben. 

 
 
A KER C2 szint 
tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Minden nehézség nélkül képes bármilyen témáról szóló hosszabb 
hallott és írott szövegek értelmezésére. Könnyedén részt vesz 
bármilyen társalgásban. Szóban gördülékenyen, írásban pedig 
szabatosan fejezi ki magát. 

 
 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 Szóalkotás 
 Kérdő és vonatkozó névmások a különböző esetekben 
 A “câtva, altcineva, altceva” határozatlan névmások 
 A passzív igeragozás 

Témakörök és szókincs 
 Környezetvédelem a mindennapi életben 
 A jogállamiság kérdése, alapvető jogok 
 Gazdaság és üzleti élet, vállalkozástípusok 
 Művészetek a mindennapi életben   

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Bármilyen témájú, hosszabb lélegzetű, hallott, illetve írott 

szövegek megértése 
 Bármilyen társalgásban, szóban és írásban egyaránt, 

gördülékeny és szabatos kifejezési mód 
 Jelentős román tudósok 
 A román nyelv 

 

C2.2. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 
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Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A tőszámnevek és sorszámnevek esetei 
 A “fiecare, tot, oricare, oricine, oricât” határozatlan névmás és 

melleknevek 
 “însumi.. nyomatékosító névmás” 

Témakörök és szókincs 
 A mezőgazdaság és az ipar 
 Az idegenforgalom mint bevételi forrás 
 Politikai intézmények, közigazgatás 
 Társadalmi problémák, szociális érzékenység 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Bármilyen témájú, hosszabb lélegzetű, hallott, illetve írott 

szövegek megértése 
 Bármilyen társalgásban, szóban és írásban egyaránt, 

gördülékeny és szabatos kifejezési mód 
 Románia történelmének fontosabb állomásai 
 A román zene 

  
 

C2.3. modul  

Minimum óraszám 60/40 

Maximum óraszám 90/60 

Tartalmi 
követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 A C2.2 modulig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, 
elmélyítése, finomítása. 

Témakörök és szókincs 
 A tudomány és a technika fejlődése  
 A médiumok és a tájékoztatási objektivitás 
 A sajtótermékek típusai, a publicisztika műfajai 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
 Bármilyen témájú, hosszabb lélegzetű, hallott, illetve írott 

szövegek megértése 
 Bármilyen társalgásban, szóban és írásban egyaránt, 

gördülékeny és szabatos kifejezési mód 
 Románia turisztikája 
 A román választási rendszer 

 


