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Német C2 2 2 146 

nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  
Hueber Verlag GmbH & Co. KG Közvetlen Magyarországi 

Kereskedelmi Képviselet 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

 

Nyelv megnevezése Német nyelv 

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

Nyelvi képzés fajtája Egyéb nyelvi képzés (üzleti) 

Nyelvi képzés típusa Távoktatás  

A képzés formája Távoktatás  

Minimális óraszám  

(távoktatás esetén a kontaktóraszám) 
300 óra 

Maximális óraszám 

 (távoktatás esetén a kontaktóraszám) 
600 óra
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Teljes óraszám minimum 620 

Teljes óraszám maximum 1226 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró 
vizsga sikeres teljesítése. Minősítése: „megfelelt” vagy „nem 
megfelelt”. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben 
résztvevő legalább 60 százalékot elér. További feltétel a modul 
kontaktóraszámának legalább 80%-án való részvétel és a 
távoktatásos rész teljesítése is.
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1
  Az egyes modulokhoz tartozó konkrét teljes óraszámokat távoktatás esetében mindig úgy kell meghatározni, 

hogy a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes 
képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált 
alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához 
szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény 
bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen 
személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket 
pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók 
felhasználása is segítheti. (2013. évi LXXVII. törvény 2.§ 27. pontja)  
A kontaktórák meghatározásában a 16/2014 (IV.4.) NGM rendelet 2. sz. melléklete az irányadó 
 
2
 A távoktatásos rész teljesítését a tutor visszajelzései, értékelései és/vagy a felhasznált szoftver/rendszer kínálta 

lehetőségek segítségével lehet igazolni. 
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Igazolás kiadásának feltétele 
Igazolás kiadható a résztvevő kérésére, amennyiben részt vett a 
modulhoz tartozó kontaktórák legalább 80%-án és a távoktatásos 
részt teljesítette. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

 

 

KER A1  KER A1 / 1-2 

KER A2  KER A2 / 1-2 

KER B1  KER B1/1-2  

KER B2  KER B2 / 1-4  

KER C1  KER C1 / 1-4  

KER C2  KER C2 / 1-3  

 

Távoktatás típusú képzés speciális követelményei 

A képzésben résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített 
iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás 
vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek 
kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló 

megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a 
képző intézmény bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – 
különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett 
ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai 
adathordozók felhasználása is segítheti. (2013. évi LXXVII. törvény 2.§ 27. pontja)  
 
A rendszerrel szembeni követelmények, amennyiben a távoktatás online oktatási rendszeren keresztül 
valósul meg  

Központi hardver és szoftver szolgálja ki az oktatást, az oktatási helyszíneken megfelelő méretezésű 
sávszélesség, valamint multimédiás számítógépek, mobileszközök álljanak rendelkezésre. 

A tananyag speciálisan jellemző követelményei, beleértve a tananyag-hordozókkal szembeni 
követelményeket is 

A programkövetelményekhez illeszkedő tananyagtartalom oktatási tartalomkezelő rendszerben 
elérhető. A szöveges ismeretközlés kiegészül hangeffektusokkal, animációval, képi eszközökkel, 
mozgóképekkel.  

Az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és 

útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére. 

Az önálló, irányított tanulás során igénybe vehető tutori rendszerrel szembeni követelményeket 

A tutori rendszer feladatai: a résztvevők fejlődésének támogatása és a felmerülő problémák megoldása.  
Oktatás és értékelés 

 A résztvevők segítése a távoktatási tananyagok használatában. 

 Visszajelzések az elvégzett feladatokról, teljesítményekről. 

 Segítség a tanulási készségekhez. 
Megelőzés 

 A potenciális problémák felmérése, kezelése. 
 Azoknak a pontoknak a felismerése, ahol problémák várhatók 

 

A képzésben résztvevők eszközigényével, és az ehhez kapcsolódó technikai ismereteivel szembeni 

bemeneti követelmények 

A résztvevők részéről általános informatikai felhasználói tudás szükséges (regisztrációs felület, e-mail, 
tananyagbank használatának követelményei). A képzéshez szükséges eszköz egy mobiltelefon, tablet 
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vagy számítógép, amelyet a képző is rendelkezésre bocsáthat a résztvevők számára. 

A képzésben résztvevőnek  a rendszer használatára történő felkészítésének követelményei 

Az oktatási tartalomkezelő használatát felkészítő foglalkozás, illetve online rendszerhasználati leírás 
alapján kell elsajátítani a résztvevőknek (regisztráció elvégzése, keresés a tananyagban, egyéni munka 
feltöltése, online tesztek kitöltése, multimédiás tananyagok kezelése). 

A konzultációk (kontaktórák) megvalósításának követelményeit 

A kontaktórák az oktatási intézményekben, jól felszerelt tantermekben (projektor, multimédiás 
számítógép, tabletek) valósulnak meg. 

A távoktatással megvalósított képzés eredményességéhez szükséges egyéb követelményeket 

emberi erőforrások: irányítók (menedzserek), tanácsadó és konzultáló személyek, tutorok, tanárok 

anyagi erőforrások: tananyagok, technikai feltételek, elektronikus levelezés, szoftverek 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális 
kontaktóraszám 

30 maximális 
kontaktóraszám 

60 

 teljes óraszám 
minimum  

 

62 teljes óraszám 
maximum  

 

124 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

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 azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja tudását 
akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az alapvető munkahelyi utasításokat, 
kollégái egyszerű, tagolt kommunikációját. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak 
segítségével. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az egyszerű utasításokat munkájával 
kapcsolatosan illetve az álláshirdetések lényegi információit. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes párbeszédet folytatni munkahelyén 
kollégáival.  Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, melyek a 
munkájához kötődnek. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 

mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 
mutatni munkahelyét és kollégáit. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Tud e-mailben rövid és egyszerű (például üzleti út) 
üzenetet írni. 
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A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  ABC, betűzés 

 Üdvözlés, köszönés, búcsúzás 

 Bemutatkozás 

 Országok, nemzetiségek 

 Konferencián bemutatkozás: név, ország, foglalkozás, beosztás 

 Alapadatok ismertetése magáról, munkájáról 

 Névjegykártya 

 Határidők: óraidő, hetek, hónapok, évek, dátum 

 Időpont egyeztetés, határidők, időpontok beírása naptárba 

 Napirend, munkahelyi napi feladatok 

 Étkezés a munkahelyi büfében, menzán, étteremben 

 Udvariassági klisék az étkezésnél 

 Üzleti út: közlekedési eszközök, költségek, (előnyök/hátrányok) 

 GPS használata, utasítások megértése 

 Árurendelés: mennyiség, ár, szállítási határidő –telefonon és írásban 

 Vásárlói típusok 

 Tájékozódás egy céges épületben 

 Bejelentkezés a recepción 

 Találkozók egyeztetése, lemondása, áthelyezése 

 Számítógépes kurzus értékelése: időtartam, ár, tartalom 

 Árucikkek összehasonlítása: ár, jellemzők 

 Szakmai meghívások, jókívánságok 

 Munkahelyi tevékenység, felelősség, elvárások 

 Gépek üzembe helyezése és működtetése: használati utasítások 
megértése 

 Szakmai továbbképzés 

 Szakmai továbbképzés, konferencia szervezése: helyszín, ellátás, 
technikai felszereltség, szállás, utazás 

 Szakmai továbbképzés, konferencia értékelése 

 Munkahelyi baleset, az orvosnál 

 Az irodában: berendezési tárgyak, eszközök, azok helyzete, az iroda 
átrendezése 

 Pályázók, új munkatársak: Alapvető információk megkérdezése és a 
kapott információ továbbadása 

 Üzemi hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 

 Városi találkozók egyeztetése (telefon, SMS) 

 Tulajdon: elveszett tárgyak keresése és leírása 

 Társas együttlét: beszélgetés kezdeményezése, csevegés (Small Talk) 

 

A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 
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  W-kérdések  

 személyes névmások  

 igeragozás  

 prepozíciók: aus/in/am/um/von...bis  

 birtokos névmások  

 Ja-/Nein-kérdések  

 Nullartikel  

 határozatlan névelő: ein/eine  

 a tagadás: kein/keine  

 főnevek többes száma  

 határozott névelők: der/das/die  

 helyhatározók  

 melléknevek  

 tagadás: nicht  

 elváló igekötős igék  

 tárgyeset  

 válasz: ja, nein, doch  

 módbeli segédigék  

 mondatkeret  

 mondattípusok 

 számok 

 dátum 

 birtokos névelő 

 prepozíciók  

 múlt idő: (Präteritum sein, haben: war, hatte) 

 szóképzés  

 főnevek  

 névmás: man  

 felszólítás  

 igeragozás: elváló és nem elváló igekötők használata 

 birtokos névmások  

 szórend a mondatban  

 udvariassági formula a feltételes móddal : Konjunktiv II.  

 mutató névmások  

 kérdőszó: welch…  

 személyes névmások részes esete  

 részes eset (Dativ)  

 Wechselpräpositionen - helymeghatározás 

 sorszámnevek  

 személyes névmások tárgyesete  

 kötőszavak – egyenes és fordított szórend 
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A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Étkezési kultúra a német nyelvű országokban 

 A német pontosság 

 Eltérő köszönési formák a német nyelvű országokban 

 Pohárköszöntők, ivás során használt kifejezések, köszönetnyilvánítás 

 Konferenciahotelek a német nyelvű országokban és Magyarországon 

 
 

A KER A1 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Tegeződés és magázódás 

 Udvariassági formák 

 Be tud mutatkozni és egyszerű mondatokban képes munkájáról, 
napirendjéről, beszélni 

 Tud büfében, étteremben ételt rendelni és ismeri az étkezés során 
használatos udvariassági kliséket 

 Üzleti út és árurendelés során tud az árakról, időpontokról és a termék 
vagy szolgáltatás alapjellemzőiről beszélni 

 Megérti az útbaigazítást és maga is ki tudja fejezni az útirányokat 
képes találkozók egyeztetésére, lemondására és áthelyezésére 

 Képes szakmai jókívánságok kifejezésére 

 Tud alapvető kérdéseket feltenni és meg tudja válaszolni a magára, 

munkájára, családjára vonatkozó alapvető kérdéseket, meg tudja nevezni 

foglalkozását, titulusát és tud munkahelyi feladatairól beszélni 

 Megérti a használati útmutatók szövegét 

 Meg tud szervezni egy konferenciát: helyszín, szállás, utazás  

 Ki tudja fejezni egészségügyi panaszait az üzemorvosnál 

 Meg tudja nevezni az irodai berendezési tárgyakat és le tudja írni azok 
helyzetét 

 Tud találkozókat egyeztetni 

 Képes beszélgetéseket kezdeményezni és beszélgetésben maradni 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2. 
 

A1.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 
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Tartalmi követelmények Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 ABC, betűzés 

 Üdvözlés, köszönés, búcsúzás 

 Bemutatkozás 

 Országok, nemzetiségek 

 Konferencián bemutatkozás: név, ország, foglalkozás, beosztás 

 Alapadatok ismertetése magáról, munkájáról 

 Névjegykártya 

 Határidők: óraidő, hetek, hónapok, évek, dátum 

 Időpont egyeztetés, határidők, időpontok beírása naptárba 

 Napirend, munkahelyi napi feladatok 

 Étkezés a munkahelyi büfében, menzán, étteremben 

 Udvariassági klisék az étkezésnél 

 Üzleti út: közlekedési eszközök, költségek, (előnyök/hátrányok) 

 GPS használata, utasítások megértése 

 Árurendelés: mennyiség, ár, szállítási határidő –telefonon és írásban 

 Vásárlói típusok 

 Tájékozódás egy céges épületben 

 Bejelentkezés a recepción 

 Találkozók egyeztetése, lemondása, áthelyezése 

 Számítógépes kurzus értékelése: időtartam, ár, tartalom 

 Árucikkek összehasonlítása: ár, jellemzők 

 Szakmai meghívások, jókívánságok 
 

Nyelvtani ismeretek: 

 W-kérdések  

 személyes névmások  

 igeragozás  

 prepozíciók: aus/in/am/um/von...bis  

 birtokos névmások  

 Ja-/Nein-kérdések  

 Nullartikel  

 határozatlan névelő: ein/eine  

 a tagadás: kein/keine  

 főnevek többes száma  

 határozott névelők: der/das/die  

 helyhatározók  

 melléknevek  

 tagadás: nicht  

 elváló igekötős igék  

 tárgyeset  

 válasz: ja, nein, doch  

 módbeli segédigék  

 mondatkeret  

 mondattípusok 

 számok 

 dátum 

 birtokos névelő 
 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Étkezési kultúra a német nyelvű országokban 

 A német pontosság 

 Eltérő köszönési formák a német nyelvű országokban 
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 Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

 Tegeződés és magázódás 

 Udvariassági formák 

 Be tud mutatkozni és egyszerű mondatokban képes munkájáról, 
napirendjéről, beszélni 

 Tud büfében, étteremben ételt rendelni és ismeri az étkezés során 
használatos udvariassági kliséket 

 Üzleti út és árurendelés során tud az árakról, időpontokról és a termék 
vagy szolgáltatás alapjellemzőiről beszélni 

 Megérti az útbaigazítást és maga is ki tudja fejezni az útirányokat 
képes találkozók egyeztetésére, lemondására és áthelyezésére 

 Képes szakmai jókívánságok kifejezésére 
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A1.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 
valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Munkahelyi tevékenység, felelősség, elvárások 

 Gépek üzembe helyezése és működtetése: használati utasítások 
megértése 

 Szakmai továbbképzés 

 Szakmai továbbképzés, konferencia szervezése: helyszín, ellátás, 
technikai felszereltség, szállás, utazás 

 Szakmai továbbképzés, konferencia értékelése 

 Munkahelyi baleset, az orvosnál 

 Az irodában: berendezési tárgyak, eszközök, azok helyzete, az iroda 
átrendezése 

 Pályázók, új munkatársak: Alapvető információk megkérdezése és a 
kapott információ továbbadása 

 Üzemi hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás 

 Városi találkozók egyeztetése (telefon, SMS) 

 Tulajdon: elveszett tárgyak keresése és leírása 

 Társas együttlét: beszélgetés kezdeményezése, csevegés (Small Talk) 
 

Nyelvtani ismeretek: 

 prepozíciók  

 múlt idő: (Präteritum sein, haben: war, hatte) 

 szóképzés  

 főnevek  

 névmás: man  

 felszólítás  

 igeragozás: elváló és nem elváló igekötők használata 

 birtokos névmások  

 szórend a mondatban  

 udvariassági formula a feltételes móddal : Konjunktiv II.  

 mutató névmások  

 kérdőszó: welch…  

 személyes névmások részes esete  

 részes eset (Dativ)  

 Wechselpräpositionen - helymeghatározás 

 sorszámnevek  

 személyes névmások tárgyesete  

 kötőszavak – egyenes és fordított szórend 
 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Pohárköszöntők, ivás során használt kifejezések, köszönetnyilvánítás 

 Konferenciahotelek a német nyelvű országokban és Magyarországon 
 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

 Tud alapvető kérdéseket feltenni és meg tudja válaszolni a magára, 

munkájára, családjára vonatkozó alapvető kérdéseket, meg tudja nevezni 

foglalkozását, titulusát és tud munkahelyi feladatairól beszélni 

 Megérti a használati útmutatók szövegét 

 Meg tud szervezni egy konferenciát: helyszín, szállás, utazás  

 Ki tudja fejezni egészségügyi panaszait az üzemorvosnál 

 Meg tudja nevezni az irodai berendezési tárgyakat és le tudja írni azok 
helyzetét 

 Tud találkozókat egyeztetni 

 Képes beszélgetéseket kezdeményezni és beszélgetésben maradni 
 

  



13 

 

KER A2 szint minimális 
kontaktóraszám 

30 maximális 
kontaktóraszám 

60 

 teljes óraszám 
minimum  

 

62 teljes óraszám 
maximum  

 

124 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A tananyagegységekhez történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell 
a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja tudását 
akkor az abban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a munkájához közvetlenül kapcsolódó, 
gyakran használt szavakat és kifejezéseket. Megérti az egyszerű és világos 
hirdetések és reklámok 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a rövid, egyszerű üzleti leveleket, 
munkahelyi információkat. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Munkájával kapcsolatos rutinszerű helyzetekben 
egyszerűen és közvetlen módon cserél információt. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni 

a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi 
vagy előző szakmai tevékenységeiről. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud 
beszélni a kollégáiról, üzleti partnereiről és más személyekről,  
munkakörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai  
tevékenységeiről.  
 
Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például 

köszönőlevelet írni. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy üzleti 
jellegű, például köszönőlevelet írni. 
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A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Névjegyek értelmezése, bemutatkozás, beosztások 

 Magunk bemutatása, felelősségi körök, végzettségek, képzettség, korábbi 

munkahelyek 

 Munkába állás 

 Életrajzi adatok, önéletrajz 

 Szakmai tevékenység, napi feladatok 

 Emberi jellemzése, külső és belső tulajdonságok, viselkedési minták 

 Megjelenés, kötelező viselet (Dress-Code) 

 Öltözködési tanácsok állásinterjúra 

 Konfliktuskezelés - kifejezések 

 Munkahelyi légkör 

 Munkahelyi elégedettség: a munka jellege, bérezés, feladatok, 

munkahelyi légkör 

 A munkával és a munkahellyel kapcsolatos preferenciák, elvárások, 

kívánságok 

 Irodai kommunikáció egykor és most: a kommunikáció módjainak 

összehasonlítása 

 Üzleti telefonbeszélgetés (kérések megfogalmazása) 

 Munkaidő, munkaidő-beosztás (részmunkaidő, teljes állás, műszakok) 

 Napi rutin, időbeosztás, információk kérdezése napi rutinnal 

kapcsolatosan 

 Munkahelyi e-mailek 

 Grafikonok elemzése, leírása 

 Tervek, szándékok, remények, félelmek 

 Munkahelyi előrelépés 

 Szakmai esélyek, szakmai kockázat 

 Vállalkozás, üzem, nagyvállalat 

 A munkahelyi részlegek és munkafolyamatok, feladatok leírása 

 Munkafolyamatok sorrendisége 

 Munkafolyamat akadályoztatása 

 Céges szállítóeszközök 

 Logisztika 

 Munkahelyi tervek, tervezés 

 Vállalati kommunikáció, a kommunikáció formái 

 Eladás-pszichológia, reklámok 

 Sikeres reklámstratégia 

 Telefonálás: foglalt a vonal, üzenet hagyni, üzenetet átvenni és 
továbbítani, visszahívás 

 Személyes fejlődés, jövőbeli tervek 

 Reklamációk, panaszok 

 A munka és a magánélet egyensúlya 

 Munkahelyi sportlehetőségek, szolgáltatások dolgozóknak 

 

A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 
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  módbeli segédigék: mögen, sollen 

 kötőszó: weil, dass – KATI szórend  

 múlt idő: Perfekt 

 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  

 a módbeli segédigék múltideje: Päteritum der Modalverben  

 melléknévragozás 

 szóképzés: -isch, -ig 

 főnevek birtokos esetben  

 prepozíciók: von/bei, wegen, trotz 

 határozatlan névmások alany-,  - és részes esetben  

 feltételes mód -KonjuktívII.:sollte, hätte gern, würde gern  

 okhatározói mellékmondat (Kausalsatz): weil, obwohl 

 melléknévfokozás 

 összehasonlító mondatok 

 visszaható igék  

 vonzatos igék  

 kérdőszavak és prepozíciós határozószók  

 feltételes mondatok (Konditionalsatz) – wenn…, dann… 

 főnévképzés igéből 

 időhatározói mellékmondatok: als, seit 

 a seit prepozíció 

 mellékmondatok: nachdem, bevor 

 zu + Infinitiv 

 feltételes mód: Konjunktiv II (wäre, hätte, würde, könnte)  

 szenvedő szerkezet- Passiv  

 vonzatos igék 

 időhatározói mellékmondatok: bevor, solange, nachdem, während, als, bis 

 sich-es igék részes esettel 

 célhatározói mellékmondatok 

 módbeli prepozíció: ohne  

 időhatározói prepozíciók: von...an/über  

 indirekt kérdés: ob  

 a lassen ige  

 a múlt idők átismétlése  

 kérdőszók és határozószók: worüber –darüber, wofür –dafür, stb. 
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A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Német nyelvű országok nagy cégei 

 Telefonbeszélgetés fordulatai szabályai a német nyelvű országokban  

 Életformák, életstílus a német nyelvterületeken 

 Nagyobb vállalatok története a német nyelvterületen és Magyarországon, 

pl. DHL, Waberer’s, Háda, stb. 

 Német nyelvű újságok, magazinok 

 
 

A KER A2 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Tud vendégeket üdvözölni, másoknak bemutatni, bemutatkozni 

 Képes időre és életszakaszaira vonatkozó adatokat megadni 

 Személyeket képes beazonosítása külső jegyek alapján 

 Le tud íni másokat: külső és belső tulajdonságok, öltözködés 

 Tud munkájáról és a munkahelyi körülményekről beszélni 

 Képes rövidebb telefonbeszélgetéseket folytatni 

 Ki tudja fejezni elvárásait, preferenciáit, kívánságait, szándékait 

 szabályok ismeretei 

 munkahelyi konfliktusok kezelése 

 egy sikeres vásárló ismertetőjegyeinek felismerése 

 Tud napi rutinjáróról beszélgetni, kérdezni 

 Képes saját kvalitásait, képességeit bemutatni, másokéra rákérdezni 

 Képes rövid szövegeket, tájékoztatókat, honlapokat értelmezni, lényeget 
kiszűrni 

 Képes röviden, lényegre törően múltbeli eseményeket leírni 

 Tud grafikonokat elemezni 

 Tud reményeiről, terveiről beszélni 

 Tud cégéről, vállalatáról, vállalkozásáról beszélni, el tudja mondani 
a munkafolyamatokat és feladatokat 

 Tud munkájáról és magánéletéről, hobbijairól beszélni 

 Tudja jellemezni a céges szállítóeszközöket, és ismertetni tudja 
technikai adataikat 

 Képes telefonhívások kezelésére: foglalt jelzés, üzenetet hagyni, 
visszahívni 

 Képes beszélgetés kezdeményezni és beszélgetést folytatni 

 Képes problémákra reagálni és reklamációkat kezelni, 
megoldásokat javasolni 

 Képes lehetséges problémamegoldási lehetőségekről beszélni 

 Képes kollegális beszélgetések folytatására (Small Talk) 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2. 

 

A2.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 
valamint: 
 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Névjegyek értelmezése, bemutatkozás, beosztások 

 Magunk bemutatása, felelősségi körök, végzettségek, képzettség, korábbi 

munkahelyek 

 Munkába állás 

 Életrajzi adatok, önéletrajz 

 Szakmai tevékenység, napi feladatok 

 Emberi jellemzése, külső és belső tulajdonságok, viselkedési minták 

 Megjelenés, kötelező viselet (Dress-Code) 

 Öltözködési tanácsok állásinterjúra 

 Konfliktuskezelés - kifejezések 

 Munkahelyi légkör 

 Munkahelyi elégedettség: a munka jellege, bérezés, feladatok, 

munkahelyi légkör 

 A munkával és a munkahellyel kapcsolatos preferenciák, elvárások, 

kívánságok 

 Irodai kommunikáció egykor és most: a kommunikáció módjainak 

összehasonlítása 

 Üzleti telefonbeszélgetés (kérések megfogalmazása) 

 Munkaidő, munkaidő-beosztás (részmunkaidő, teljes állás, műszakok) 

 Napi rutin, időbeosztás, információk kérdezése napi rutinnal 

kapcsolatosan 

 Munkahelyi e-mailek 

 Grafikonok elemzése, leírása 

 Tervek, szándékok, remények, félelmek 

 Munkahelyi előrelépés 

 Szakmai esélyek, szakmai kockázat 
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 Nyelvtani ismeretek 

 módbeli segédigék: mögen, sollen 

 kötőszó: weil, dass – KATI szórend  

 múlt idő: Perfekt 

 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  

 a módbeli segédigék múlt ideje: Päteritum der Modalverben  

 melléknévragozás 

 szóképzés: -isch, -ig 

 főnevek birtokos esetben  

 prepozíciók: von/bei, wegen, trotz 

 határozatlan névmások alany-,  - és részes esetben  

 feltételes mód -KonjuktívII.:sollte, hätte gern, würde gern  

 okhatározói mellékmondat (Kausalsatz): weil, obwohl 

 melléknévfokozás 

 összehasonlító mondatok 

 visszaható igék  

 vonzatos igék  

 kérdőszavak és prepozíciós határozószók  

 feltételes mondatok (Konditionalsatz) – wenn…, dann… 

 főnévképzés igéből 

 időhatározói mellékmondatok: als, seit 

 a seit prepozíció 

 mellékmondatok: nachdem, bevor 

 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Német nyelvű országok nagy cégei 

 Telefonbeszélgetés fordulatai szabályai a német nyelvű 
országokban  

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud vendégeket üdvözölni, másoknak bemutatni, bemutatkozni 

 Képes időre és életszakaszaira vonatkozó adatokat megadni 

 Személyeket képes beazonosítása külső jegyek alapján 

 Le tud íni másokat: külső és belső tulajdonságok, öltözködés 

 Tud munkájáról és a munkahelyi körülményekről beszélni 

 Képes rövidebb telefonbeszélgetéseket folytatni 

 Ki tudja fejezni elvárásait, preferenciáit, kívánságait, szándékait 

 szabályok ismeretei 

 munkahelyi konfliktusok kezelése 

 egy sikeres vásárló ismertetőjegyeinek felismerése 

 Tud napi rutinjáróról beszélgetni, kérdezni 

 Képes saját kvalitásait, képességeit bemutatni, másokéra rákérdezni 

 Képes rövid szövegeket, tájékoztatókat, honlapokat értelmezni, lényeget 
kiszűrni 

 Képes röviden, lényegre törően múltbeli eseményeket leírni 

 Tud grafikonokat elemezni 

 Tud reményeiről, terveiről beszélni 
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A2.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 15 

Maximum 
kontaktóraszám 

30 

Teljes óraszám minimum 31 

Teljes óraszám maximum 62 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Vállalkozás, üzem, nagyvállalat 

 A munkahelyi részlegek és munkafolyamatok, feladatok leírása 

 Munkafolyamatok sorrendisége 

 Munkafolyamat akadályoztatása 

 Céges szállítóeszközök 

 Logisztika 

 Munkahelyi tervek, tervezés 

 Vállalati kommunikáció, a kommunikáció formái 

 Eladás-pszichológia, reklámok 

 Sikeres reklámstratégia 

 Telefonálás: foglalt a vonal, üzenet hagyni, üzenetet átvenni és 
továbbítani, visszahívás 

 Személyes fejlődés, jövőbeli tervek 

 Reklamációk, panaszok 

 A munka és a magánélet egyensúlya 

 Munkahelyi sportlehetőségek, szolgáltatások dolgozóknak 

 
Nyelvtani ismeretek  

 zu + Infinitiv 

 feltételes mód: Konjunktiv II (wäre, hätte, würde, könnte)  

 szenvedő szerkezet- Passiv  

 vonzatos igék 

 időhatározói mellékmondatok: bevor, solange, nachdem, während, als, 

bis 

 sich-es igék részes esettel 

 célhatározói mellékmondatok 

 módbeli prepozíció: ohne  

 időhatározói prepozíciók: von...an/über  

 indirekt kérdés: ob  

 a lassen ige  

 a múlt idők átismétlése  

 kérdőszók és határozószók: worüber –darüber, wofür –dafür, stb. 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Életformák, életstílus a német nyelvterületeken 

 Nagyobb vállalatok története a német nyelvterületen és Magyarországon, 

pl. DHL, Waberer’s, Háda, stb. 

 Német nyelvű újságok, magazinok 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud cégéről, vállalatáról, vállalkozásáról beszélni, el tudja mondani 
a munkafolyamatokat és feladatokat 

 Tud munkájáról és magánéletéről, hobbijairól beszélni 

 Tudja jellemezni a céges szállítóeszközöket, és ismertetni tudja 
technikai adataikat 

 Képes telefonhívások kezelésére: foglalt jelzés, üzenetet hagyni, 
visszahívni 

 Képes beszélgetés kezdeményezni és beszélgetést folytatni 

 Képes problémákra reagálni és reklamációkat kezelni, 
megoldásokat javasolni 

 Képes lehetséges problémamegoldási lehetőségekről beszélni 

 Képes kollegális beszélgetések folytatására (Small Talk) 
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KER B1 szint minimális 
kontaktóraszám 

40 maximális 
kontaktóraszám 

80 

 teljes óraszám 
minimum  

 

82 teljes óraszám 
maximum  

 

164 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A tananyagegységekhez történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell 
a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet  megelőző  moduljának teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  igazolja tudását 
vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az 
azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a világos, mindennapi  
munkájával vagy ismert üzleti témákkal kapcsolatos beszéd lényegét. Ki tudja szűrni 
a lényeget azokból a rádió‐ és tévéadásokból, amelyek  
munkáról vagy üzleti eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének  
megfelelő témákról szólnak, 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 
közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, 
amely üzleti út során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, a 
munkájának, szakterületének megfelelő társalgásban. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, 

eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, 
indokolni véleményét és terveit. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Ki tudja magát fejezni egyszerűbb kifejezésekkel a 
munkahelyén, röviden tud beszélni céljairól, munkájáról. 
 
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket 

ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól 
magánleveleket tud írni. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Munkájával kapcsolatos élményeiről és 
benyomásairól üzleti leveleket tud írni. 
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A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Szakmai önéletrajz, motivációs levél 

 Álláspályázatok 

 Irodai felszerelés, gépek megnevezése, működése 

 Irodahelyiségek bérlése: felszereltség, méret, egyéb feltételek – a 
feltételek mérlegelése és összehasonlítása 

 Állásinterjú 

 Igények, elvárások 

 Megbízás teljesítése: érdeklődés, ajánlat, megrendelés, szállítás, 
számlázás, kedvezmények 

 Reklamáció 

 Téves vagy hibás szállítás – panaszok, reklamációk kezelése 

 Vevőszolgálat 

 Egészségügyi problémák a munkahelyen, kezelési alternatívák 

 Telefonálás: betegség bejelentése 

 Üzemzavar megszüntetése, karbantartás 

 Üzemzavar vagy hiba bejelentése telefonon 

 Önkéntes tevékenységek 

 Bérezés, jövedelem, juttatások 

 Életszínvonal 

 Meghívások, meghívások elfogadása és elutasítása 

 Felszólítások: felszólításoknak eleget tenni és azokat udvariasan 
elutasítani 

 Üdvözlések, kollégák és vendégek üdvözlése, vendégek fogadása 

 Csapatépítés 

 Gyakran használt rövidítések az üzleti életben 

 Szakmai kiállítások, vásárok 

 Vendéglátás a standoknál 

 Külföldi munkaerő, munka- és tartózkodási engedély 

 Karrierlehetőség, továbbképzés 

 Újítások, innováció 

 Éves célok, forgalom 

 Gazdasági mutatók- és mechanizmusok 

 Gazdasági előrejelzés, fejlődés 

 Fenntartható fejlődés, környezettudatosság 

 Társadalombiztosítás, betegszabadság 

 Az üzemi tanács 

 Elvárások, teljesítmény értékelése, elemzése  

 

A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 
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  kettős kötőszavak: nicht nur...sondern auch/zwar...aber/entweder...oder, 
weder……noch 

 je desto/umso 

 a brauchen ige használata (Verwendungszweck) 

 kívánságok és feltételezések kifejezése: Konjunktiv 

 dupla névmások használata, pl. Ich hole es mir. 

 Ohne zu / ohne dass… 

 névmási határozószók (Pronominaladverbien) 

 Vonatkozó névmási mellékmondatok vonzatos igékkel is 

 régmúlt, előidejűség: Plusquamperfekt 

 Konjunktiv II, óhajtó mondatok 

 Wenn mondatok kötőszó használatával és anélkül 

 kötőszavak gyakorlása, összetett mondatok 

 függő beszéd 

 Konjunktiv II: bárcsakos mondatok múlt időben (Irreale Wunschsätze – 

Vergangenheit) 

 szóképzés, -erei végződés 

 kötőszavak. hatás következmény: sodass 

 következtető mondatok 

 jövő idő 

 melléknévi igenevek: Partizip I. és II. 

 a ss és ß kérdése 

 „vonzatos igék 

 

A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Cégek története, összehasonlítása; pl. Nescafé, Nestlé 

 Internet, Google, World Wide Web  

 Életminőség és keresetek német nyelvterületen, elismert, népszerű 

szakmák valamint kevésbé elismert foglalkozások 

 Innovációk, felfedezések 

 Társadalombiztosítás a német nyelvű országokban 

 Környezetvédelem: ökológiai láblenyomat, hulladékgazdálkodás, zöld 
megoldások 

 Globalizáció 

 Udvariassági és ajándékozási szokások különböző országokban 

 
 

A KER B1 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 
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  Tud a munkahelyét érintő dolgokról beszélni, kollégák, légkör, stressz, 

motiváció szakmai pályafutás ismertetése 

 Meg tud egy állást pályázni és tud az állásinterjún feltett kérdésekre 

válaszolni 

 Irodabérlés esetén tud az alternatívák közül választani és le tudja folytatni 

a bérléssel kapcsolatos beszélgetést, levelezést 

 Tud reklamációt intézni írásban és szóban 

 Tud egészségügyi állapotáról beszélni és tud telefonon beteget jelenteni 

 Meg tud hívni másokat, el tudja fogadni és el tudja udvariasan utasítani a 

meghívásokat 

 A szituációnak megfelelően tudja kollégáit és a vendégeket üdvözölni 

 Ismeri a munkahelyén használt rövidítéseket 

 Tud kiállítások során a cégéről, a cég termékeiről beszélni  

 El tud olvasni és el tud mesélni a rövid tudományos, gazdasági 
információkat 

 Meg tudja fogalmazni személyes céljait, perspektíváit karrierjével 
kapcsolatosan 

 Tud a gazdaság mechanizmusairól, trendekről beszélni  
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-2. 

 

B1.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 82 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Szakmai önéletrajz, motivációs levél 

 Álláspályázatok 

 Irodai felszerelés, gépek megnevezése, működése 

 Irodahelyiségek bérlése: felszereltség, méret, egyéb feltételek – a 
feltételek mérlegelése és összehasonlítása 

 Állásinterjú 

 Igények, elvárások 

 Megbízás teljesítése: érdeklődés, ajánlat, megrendelés, szállítás, 
számlázás, kedvezmények 

 Reklamáció 

 Téves vagy hibás szállítás – panaszok, reklamációk kezelése 

 Vevőszolgálat 

 Egészségügyi problémák a munkahelyen, kezelési alternatívák 

 Telefonálás: betegség bejelentése 

 Üzemzavar megszüntetése, karbantartás 

 Üzemzavar vagy hiba bejelentése telefonon 

 Önkéntes tevékenységek 

 Bérezés, jövedelem, juttatások 

 Életszínvonal 

 Meghívások, meghívások elfogadása és elutasítása 

 Felszólítások: felszólításoknak eleget tenni és azokat udvariasan 
elutasítani 

 
Nyelvtani ismeretek 

 kettős kötőszavak: nicht nur...sondern auch/zwar...aber/entweder...oder, 
weder……noch 

 je desto/umso 

 a brauchen ige használata (Verwendungszweck) 

 kívánságok és feltételezések kifejezése: Konjunktiv 

 dupla névmások használata, pl. Ich hole es mir. 

 Ohne zu / ohne dass… 

 névmási határozószók (Pronominaladverbien) 

 Vonatkozó névmási mellékmondatok vonzatos igékkel is 

 régmúlt, előidejűség: Plusquamperfekt 

 Konjunktiv II, óhajtó mondatok 

 Wenn mondatok kötőszó használatával és anélkül 

 kötőszavak gyakorlása, összetett mondatok 
 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Cégek története, összehasonlítása; pl. Nescafé, Nestlé 

 Internet, Google, World Wide Web  

 Életminőség és keresetek német nyelvterületen, elismert, népszerű 

szakmák valamint kevésbé elismert foglalkozások 
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Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud a munkahelyét érintő dolgokról beszélni, kollégák, légkör, stressz, 

motiváció szakmai pályafutás ismertetése 

 Meg tud egy állást pályázni és tud az állásinterjún feltett kérdésekre 

válaszolni 

 Irodabérlés esetén tud az alternatívák közül választani és le tudja folytatni 

a bérléssel kapcsolatos beszélgetést, levelezést 

 Tud reklamációt intézni írásban és szóban 

 Tud egészségügyi állapotáról beszélni és tud telefonon beteget jelenteni 

 Meg tud hívni másokat, el tudja fogadni és el tudja udvariasan utasítani a 

meghívásokat 

 

 

B1.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 82 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Üdvözlések, kollégák és vendégek üdvözlése, vendégek fogadása 

 Csapatépítés 

 Gyakran használt rövidítések az üzleti életben 

 Szakmai kiállítások, vásárok 

 Vendéglátás a standoknál 

 Külföldi munkaerő, munka- és tartózkodási engedély 

 Karrierlehetőség, továbbképzés 

 Újítások, innováció 

 Éves célok, forgalom 

 Gazdasági mutatók- és mechanizmusok 

 Gazdasági előrejelzés, fejlődés 

 Fenntartható fejlődés, környezettudatosság 

 Társadalombiztosítás, betegszabadság 

 Az üzemi tanács 

 Elvárások, teljesítmény értékelése, elemzése  
 

Nyelvtani ismeretek 

 függő beszéd 

 Konjunktiv II: bárcsakos mondatok múlt időben (Irreale Wunschsätze – 

Vergangenheit) 

 szóképzés, -erei végződés 

 kötőszavak. hatás következmény: sodass 

 következtető mondatok 

 jövő idő 

 melléknévi igenevek: Partizip I. és II. 

 a ss és ß kérdése 

 vonzatos igék 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Innovációk, felfedezések 

 Társadalombiztosítás a német nyelvű országokban 

 Környezetvédelem: ökológiai láblenyomat, hulladékgazdálkodás, zöld 
megoldások 

 Globalizáció 

 Udvariassági és ajándékozási szokások különböző országokban 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák / képes a következőkre: 

 A szituációnak megfelelően tudja kollégáit és a vendégeket üdvözölni 

 Ismeri a munkahelyén használt rövidítéseket 

 Tud kiállítások során a cégéről, a cég termékeiről beszélni  

 El tud olvasni és el tud mesélni a rövid tudományos, gazdasági 
információkat 

 Meg tudja fogalmazni személyes céljait, perspektíváit karrierjével 
kapcsolatosan 

 Tud a gazdaság mechanizmusairól, trendekről beszélni  
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KER B2 szint minimális 
kontaktóraszám 

80 maximális 
kontaktóraszám 

160  

 teljes óraszám 
minimum  

 

164 teljes óraszám 
maximum 

 

324 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A tananyagegységekhez történő bekapcsolódáshoz a résztvevőnek teljesítenie kell 
a képző intézmény által használt bemeneti szintfelmérőt. 
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő azonos 
programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási 
szintet megelőző moduljának teljesítéséről  szóló  tanúsítvánnyal  igazolja tudását 
vagy 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával rendelkezik, akkor az 
azokban feltüntetett képzettségi szintjének megfeleltetett és az alatti 
tananyagegységek alól felmenthető. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Megérti az üzleti előadásokat, tudja követni a 
tárgyalásokon elhangzó lényegi információkat. Érti a híreket a tévében, rádióban. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, 
melyek munkahelyén és munkájával kapcsolatosan készültek. Érti a 
megfogalmazott véleményeket és szakmai érveléseket. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és 
közvetlen kapcsolatteremtésre képes a munkahelyi tárgyalások során. Az üzleti 
életben ki tudja fejteni 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát 
számos, szakterületéhez tartozó vagy üzleti 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Világos és részletes szövegeket tud alkotni a 
szakterületéhez tartozó és üzleti témáról. olyan beszámolót írni, amely tájékoztat, 
érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Üzleti levelezés során rá tud 
világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, élményeknek. 

 

A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 
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  A munka világa, munkakörök, neveik, feladatok, felelősségi körök, 
munkaköri leírás 

 Vállalati struktúrák, cég felépítése 

 Iskolarendszerek, szakképzés formái 

 Képzettségek, végzettségek 

 Az első munkanap 

 Feladatok delegálása, beszámoltatás, határidő állítás 

 Álláshirdetések (megértése és megfogalmazása) 

 Állásinterjú: erősségek, gyengeségek, szakmai előmenetel 

 Tárgyalásokon való részvétel, jegyzőkönyvvezetés 

 Reklámok, szlogenek 

 Prezentáció (nyelvezete, felépítése) 

 Telefonbeszélgetések kezdeményezése és lezárása 

 Áruk, szolgáltatások, és azok jellemzése 

 Szolgáltatások összehasonlítása: szolgáltatások régen és ma 

 Különböző munkaviszonyok, szerződéstípusok, cég képviselete 

 Csapatmunka és együttműködés 

 A hatékony csapatmunka jellemzői 

 Vevői elégedettség, szükségletek igények, vevők kiszolgálása 

 Vevőszolgálat: telefonos ügyfélszolgálat, telefonok fogadása, kérések 
kezelése 

 Tanácsadás és tanács kérése felmerülő hibák esetén 

 Minőségbiztosítás 

 Munkabiztonság 

 Előírások, szabályok 

 Szabályok változása, változásokra való reagálás 

 Jövőbeli tervek átbeszélése, tervezés  

 Grafikonok elemzése 

 Árajánlat adása 

 Ajánlat és megrendelés 

 Rendelés leadása emailben és telefonon 

 Logisztika, szállítmányozás, szállítási feltételek 

 Megrendelések: egyeztetés, szállítási részletek tisztázása, fuvarparitások 

 Hibás teljesítés, panaszok 

 Reklamáció kezelése (szóban és írásban) 

 Késedelmes szállítás és ehhez kapcsolódó levelezés 

 Banki beszélgetés, üzleti hitelek 

 Konfliktusok kezelése 

 Munkajog, üzemi tanács 

 Írásbeli felmondás 

 Továbbképzés, szakmai fejlődés 

 Munkahelyi körülmények leírása  

 Irodai felszereltség, modernizálási lehetőségek, változtatások 

 Javaslatok tétele szóban és írásban a munkakörülmények javítására 

 Ergonomikus iroda 

 Az ideális munkakörnyezet 

 Okos eszközök 

 Vendégek fogadása, külföldi üzleti partnerek fogadása, vendégszeretet 

 Üzleti utak, látogatások 

 Vendégek, látogatók programjának szervezése (valamint szállás és 
utazás megszervezése)  

 Kínálás, elfogadás, visszautasítás 

 hiba, meghibásodás 

 Munkahelyi tanácsadás: Supervisor, Coach 

 Siker 

 A tökéletes termék 

 Sikerek a karrier során, elért eredmények 
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A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  vonzatos igék és melléknevek 

 felszólító mód és helyettesítő formái 

 okhatározói mellékmondatok ismétlése, ok –okozati összefüggések a 
mondatszerkezetekben 

 összetett főnevek 

 a főnévi toldalékok 

 dass és zu+ Infintiv mondatok ismétlése 

 tagadás ismétlése 

 jövő idő (Futur I.) ismétlése 

 melléknévi igenevek ismétlése 

 célhatározói mellékmondatok ismétlése 

 telefonos kifejezések bővítése, átismétlése 

 időbeliség kifejezései 

 időbeli összefüggések a szövegben  

 elöljárószók időbeliség kifejezésére (Temporele Präpositionen) 

 jövő idő: Futur II. sejtések kifejezésére 

 szóképzés  

 az igék főnevesítése  

 a feltételesmód ismétlése 

 módbeli segédigék grafikonok leírásához 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése 

 Függő beszéd ismétlése  

 Főnevek és igék szoros kapcsolata: „Funktionsverbgefüge” – főnév és ige 
kapcsolata (kifejezések) 

 szóképzés – negatív értelmű melléknevek elő- és utótagokkal: Negation 
durch Vor-und Nachsilben bei Adjektiven 

 Javaslatok kifejezése 

 Vélemény, ellenvélemény kifejezése  

 jelzői kapcsolatok – Attribution  

 a szenvedő szerkezet különböző használata: besondere Aspekte des 
Passivs 

 Passiv körülírási formák 
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A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Szolgáltatások, szolgáltatók a világban 

 Aktuális események (kultúra, sport, közélet) 

 Iskolarendszerek, képzés és szakképzés Magyarországon és más 
országokban 

 Munkakultúra különböző országokban 

 Vendéglátás különféle kultúrákban, kulturális különbségek 

 Biztonsági szabályok nemzetközi reptereken 

 Munkakörülmények különböző országokban 

 Bankok a német nyelvterületen és Magyarországon 

 Sikertörténetek, sikeres emberek pl. LINDE Gruppe, Törley József, 
stb.  

 Nemzetközi repülőterek 

 
 

A KER B2 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Képes kapcsolatépítés szempontjából munkahelyi csevegést 
kezdeményezni, röviden tömören bemutatkozni és munkájáról beszélni 

 Megfelelő módon képes a beszélgetések lezárására 

 Tud ügyfelekkel telefonon beszélgetést kezdeményezni, tárgyalni és 
megfelelő módon lezárni a telefonbeszélgetést 

 Tud szolgáltatásokról, árukról beszélni, elmagyarázni azokat és megért 
hasonló magyarázatokat 

 El tudja mondani a szolgáltatások jellemzőit és össze tudja vetni az 
előnyöket és hátrányokat 

 Képes állásinterjún való hatékony és aktív részvételre, tud erősségeiről 
és gyengeségeiről beszélni  

 Ismeri a prezentáció nyelvezetét és képes egy prezentáció szakszerű 
megtartására 

 Megérti a munkabiztonsági szabályokat  

 Ki tudja fejteni terveit, szándékait  

 Tud tanácsot adni hibák esetén 

 Képes grafikonok elemzésére a megfelelő szakszókincs használatával 

 Tud árajánlatot adni és árukat megrendelni 

 Tudja a reklamációkat kezelni szóban és írásban 

 Képes bankban beszélgetést folytatni 

 Meg tudja fogalmazni felmondását írásban 

 Ki tudja fejezni egyet nem értését 

 Képes dolgokat javasolni és érvelni elképzelései mellett 

 Képes vitában beszélgetőpartnerét meggyőzni, javaslatokat tenni 

 Képes alapvető udvariassági szabályok betartásával látogatókat fogadni 

 Meg tudja oldani a vendégek, utazásával, elszállásolásával kapcsolatos 
ügyeket, feladatokat, problémákat  

 Tud utazást tervezni, szervezni telefonon és emailen 

 Ismeri a vendéglátáshoz kapcsolódó szófordulatokat, tud kínálni és 
beszélgetést folytatni az utazásról  

 Képes leírni egy problémát és javaslatot tenni annak megoldására  

 Udvariasan el tudja fogadni, vagy vissza tudja utasítani a meghívásokat, 
ki tudja fejezni, ha időközben közbejött valami vagy probléma merült fel, 
ki tudja fejezni sajnálkozását 

 El tudja mesélni karrier és sikertörténetét 

 Képes általánosításra és preferenciái kifejezésére 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-4 

 

B2.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 A munka világa, munkakörök, neveik, feladatok, felelősségi körök, 
munkaköri leírás 

 Vállalati struktúrák, cég felépítése 

 Iskolarendszerek, szakképzés formái 

 Képzettségek, végzettségek 

 Az első munkanap 

 Feladatok delegálása, beszámoltatás, határidő állítás 

 Álláshirdetések (megértése és megfogalmazása) 

 Állásinterjú: erősségek, gyengeségek, szakmai előmenetel 

 Tárgyalásokon való részvétel, jegyzőkönyvvezetés 

 Reklámok, szlogenek 

 Prezentáció (nyelvezete, felépítése) 

 Telefonbeszélgetések kezdeményezése és lezárása 

 Áruk, szolgáltatások, és azok jellemzése 

 Szolgáltatások összehasonlítása: szolgáltatások régen és ma 

 
Nyelvtani ismeretek 

 vonzatos igék és melléknevek 

 felszólító mód és helyettesítő formái 

 okhatározói mellékmondatok ismétlése, ok –okozati összefüggések a 
mondatszerkezetekben 

 összetett főnevek 

 a főnévi toldalékok 

 dass és zu+ Infintiv mondatok ismétlése 

 tagadás ismétlése 

 jövő idő (Futur I.) ismétlése 

 melléknévi igenevek ismétlése 

 célhatározói mellékmondatok ismétlése 

 telefonos kifejezések bővítése, átismétlése 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Szolgáltatások, szolgáltatók a világban 

 Aktuális események (kultúra, sport, közélet) 

 Iskolarendszerek, képzés és szakképzés Magyarországon és más 
országokban 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes kapcsolatépítés szempontjából munkahelyi csevegést 
kezdeményezni, röviden tömören bemutatkozni és munkájáról beszélni 

 Megfelelő módon képes a beszélgetések lezárására 

 Tud ügyfelekkel telefonon beszélgetést kezdeményezni, tárgyalni és 
megfelelő módon lezárni a telefonbeszélgetést 

 Tud szolgáltatásokról, árukról beszélni, elmagyarázni azokat és megért 
hasonló magyarázatokat 

 El tudja mondani a szolgáltatások jellemzőit és össze tudja vetni az 
előnyöket és hátrányokat 

 Képes állásinterjún való hatékony és aktív részvételre, tud erősségeiről 
és gyengeségeiről beszélni  

 Ismeri a prezentáció nyelvezetét és képes egy prezentáció szakszerű 
megtartására 
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B2.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Különböző munkaviszonyok, szerződéstípusok, cég képviselete 

 Csapatmunka és együttműködés 

 A hatékony csapatmunka jellemzői 

 Vevői elégedettség, szükségletek igények, vevők kiszolgálása 

 Vevőszolgálat: telefonos ügyfélszolgálat, telefonok fogadása, kérések 
kezelése 

 Tanácsadás és tanács kérése felmerülő hibák esetén 

 Minőségbiztosítás 

 Munkabiztonság 

 Előírások, szabályok 

 Szabályok változása, változásokra való reagálás 

 Jövőbeli tervek átbeszélése, tervezés  

 Grafikonok elemzése 

 Árajánlat adása 

 Ajánlat és megrendelés 

 Rendelés leadása emailben és telefonon 

 Logisztika, szállítmányozás, szállítási feltételek 

 Megrendelések: egyeztetés, szállítási részletek tisztázása, fuvarparitások 

 Hibás teljesítés, panaszok 

 Reklamáció kezelése (szóban és írásban) 

 Késedelmes szállítás és ehhez kapcsolódó levelezés 

 
Nyelvtani ismeretek 

 időbeliség kifejezései 

 időbeli összefüggések a szövegben  

 elöljárószók időbeliség kifejezésére (Temporele Präpositionen) 

 jövő idő: Futur II. sejtések kifejezésére 

 szóképzés  

 az igék főnevesítése  

 a feltételesmód ismétlése 

 módbeli segédigék grafikonok leírásához 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése 

 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Munkakultúra különböző országokban 

 Vendéglátás különféle kultúrákban, kulturális különbségek 

 Biztonsági szabályok nemzetközi reptereken 
 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

 Megérti a munkabiztonsági szabályokat  

 Ki tudja fejteni terveit, szándékait  

 Tud tanácsot adni hibák esetén 

 Képes grafikonok elemzésére a megfelelő szakszókincs használatával 

 Tud árajánlatot adni és árukat megrendelni 

 Tudja a reklamációkat kezelni szóban és írásban 
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B2.3. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 

 Banki beszélgetés, üzleti hitelek 

 Konfliktusok kezelése 

 Munkajog, üzemi tanács 

 Írásbeli felmondás 

 Továbbképzés, szakmai fejlődés 

 Munkahelyi körülmények leírása  

 Irodai felszereltség, modernizálási lehetőségek, változtatások 

 Javaslatok tétele szóban és írásban a munkakörülmények javítására 

 Ergonomikus iroda 

 Az ideális munkakörnyezet 

 Okos eszközök 
 
Nyelvtani ismeretek 

 Függő beszéd ismétlése  

 Főnevek és igék szoros kapcsolata: „Funktionsverbgefüge” – főnév 
és ige kapcsolata (kifejezések) 

 szóképzés – negatív értelmű melléknevek elő- és utótagokkal: 
Negation durch Vor-und Nachsilben bei Adjektiven 

 Javaslatok kifejezése 

 Vélemény, ellenvélemény kifejezése  

 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Munkakörülmények különböző országokban 

 Bankok a német nyelvterületen és Magyarországon 
 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes bankban beszélgetést folytatni 

 Meg tudja fogalmazni felmondását írásban 

 Ki tudja fejezni egyet nem értését 

 Képes dolgokat javasolni és érvelni elképzelései mellett 

 Képes vitában beszélgetőpartnerét meggyőzni, javaslatokat tenni 
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B2.4. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Vendégek fogadása, külföldi üzleti partnerek fogadása, vendégszeretet 

 Üzleti utak, látogatások 

 Vendégek, látogatók programjának szervezése (valamint szállás és 
utazás megszervezése)  

 Kínálás, elfogadás, visszautasítás 

 hiba, meghibásodás 

 Munkahelyi tanácsadás: Supervisor, Coach 

 Siker 

 A tökéletes termék 

 Sikerek a karrier során, elért eredmények 
 

Nyelvtani ismeretek: 

 jelzői kapcsolatok – Attribution  

 a szenvedő szerkezet különböző használata: besondere Aspekte des 
Passivs 

 Passiv körülírási formák 
 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Sikertörténetek, sikeres emberek pl. LINDE Gruppe, Törley József, 
stb.  

 Nemzetközi repülőterek 

 
Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes alapvető udvariassági szabályok betartásával látogatókat fogadni 

 Meg tudja oldani a vendégek, utazásával, elszállásolásával kapcsolatos 
ügyeket, feladatokat, problémákat  

 Tud utazást tervezni, szervezni telefonon és emailen 

 Ismeri a vendéglátáshoz kapcsolódó szófordulatokat, tud kínálni és 
beszélgetést folytatni az utazásról  

 Képes leírni egy problémát és javaslatot tenni annak megoldására  

 Udvariasan el tudja fogadni, vagy vissza tudja utasítani a meghívásokat, 
ki tudja fejezni, ha időközben közbejött valami vagy probléma merült fel, 
ki tudja fejezni sajnálkozását 

 El tudja mesélni karrier és sikertörténetét 

 Képes általánosításra és preferenciái kifejezésére 
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KER C1 szint minimális 
kontaktóraszám 

80 maximális 
kontaktóraszám 

160  

 teljes óraszám 
minimum  

 

164 teljes óraszám 
maximum 

 

324 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges. 
Amennyiben a képzésre jelentkező a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő, 
azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan 
kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy B2 szintű akkreditált, 
komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal  rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett 
képzettségi ill. nyelvvizsga szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat. A 
képzésre jelentkező szintén csatlakozhat a tananyagegységhez, amennyiben a 
képző intézmény előzetes tudásfelmérő tesztjét min. 60 %‐osra teljesíti. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Még a nem világosan szerkesztett és 
rejtett jelentéstartalmú, hosszú, szakterületének megfelelő vagy üzleti 
témájú szöveget is megérti.  
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: 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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát az 
üzleti szituációkban és munkahelyén. Hatékonyan használja az üzleti nyelvezet 
fordulatait, véleményét és érveit pontosan képes meghatározni és kifejteni. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes összekapcsolni témaköröket egy szakmai 
tárgyaláson. Képes részletesen elemezni mondanivalóját egy előadás során. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Leveleket, beszámolókat, prezentációkat a 
megfelelő stílusban, az üzleti életből merített kifejezőeszközökkel képes 
megfogalmazni. 
 

 
  



39 

 

 

A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Szakmák és az azokhoz szükséges végzettség, szakképzettség 

 Átképzés, az élethosszig tartó tanulás 

 Vállalat, vállalkozás bemutatása: iparág, részlegek, felépítés, jogi forma, 
tevékenység, termékek/szolgáltatások, forgalom, a termékek piaca 

 Projektmenedzsment 

 Projektbeszámolók írásban és szóban 

 Újítások, technikai technológiai innováció 

 Egy új ötlet, termék vagy szolgáltatás bemutatása 

 Üzleti etika, etikus vállalkozások 

 Startup cégek  

 Tevékenység kiszervezése (Outsourcing)  

 Vásárlátogatás 

 Szerződések, ügyletek lebonyolítása. ajánlat, megbízás, megrendelés, 
szállítási- és fizetési feltételek 

 Kereskedelem, közvetítő kereskedelem, kizárólagos képviselők 

 Elosztási útvonalak (az áru útja a gyártótól a fogyasztóig) 

 Értékesítés, termékpolitika, fogyasztói igények 

 Termékfejlesztés 

 Egy új termék piacra dobása 

 Eladásösztönzés (Sales Promotion): POS/POP eszközök, akciók, 
események, tájékoztatás – PR eszközök 

 A fogyasztót és a kereskedőt ösztönző módszerek 

 Marketing-Mix (4P illetve 7P) 

 Üzemi technológia 

 Technikai újítások, forradalmi technikák, amelyek megváltoztatták a világot 

 Online kereskedelem 

 Az internet 

 Kulturális különbségek 

 Kulturális tudatosság 

 Önkéntesség 
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A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  igeidők rendszerezése  

 módbeli segédigék szubjektív jelentése (müssen, können, wollen, dürfen) -
áttekintés  

 szóképzés az –ent, -zer, -miss, -de előtagokból  

 állandósult főnév és igekapcsolatok (Feste Nomen-Verb-Verbindungen)  

 az es, mint kötelező és nem kötelező eleme a mondatnak  

 kiemelt melléknevek  

 szóképzés a -be és -ver előtagokból  

 kérdések és felszólítás függő beszédben - áttekintés 

 nach, laut, zufolge és wie + igék a szövegvisszaadásban 

 igésített és főnevesített stílusok használata- Verbalstil und Nominalstil  

 főnevek és igék összekapcsolódása- Nomen-Verb Verbindungen  

 elöljárószavak átismétlése 

 Előidejűség/utóidejűség (Vozeitigkeit/Nachzeitigkeit) 

 Szövegkohézió 

 Mellékmondatos stuktúrák ismétlése 

 
 

A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  A BMW története, tények, adatok 

 Technikai, technológiai innováció szerte a világban: a legújabb fejlesztések 

 Híres német és magyar termékek 

 Munkavállalás német nyelvterületen 

 Globalizáció, globális nagyvállalatok 

 Etikus vállalkozások: Fair Trade, ökoturizmus, felelős turizmus, tudatos 
vásárlás 

 Törvények és szabályozások ezzel kapcsolatban hazai és nemzetközi 
szinten 

 Példák az eladásösztönzésre, pl. DM, ALDI, SPAR 

 A gazdaság körforgása 

 Technikai újítások, amelyek megváltoztatták a világot, vagy kiszorítottak 
egy korábbi megoldást, pl. gőzgép-robbanómotor, írógép-számítógép, 
internet 

 Kulturális különbségek: protokoll az üzleti életben (eves, ivás, vendéglátás, 
ajándékok 

 Online kereskedelem: e-bay, vatera, stb. 
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A KER C1 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Tud ötletekről, újításokról beszélni a megfelelő szakszókincs 
használatával 

 Be tudja mutatni vállalatok, vállalkozások tevékenységét, 
tevékenységprofilját 

 Beszámolót tud írni projektekről, a vállalat tevékenységeiről, adatairól 

 Tud beszélni az etikus vállalkozásokról és képes kihangsúlyozni annak 
előnyeit 

 Aktívan részt tud venni egy döntéshozatali meetingen 

 Képes tények szakszerű közlésére  

 Tud a cégét és más témaköröket érintő törvényi szabályozásról beszélni   

 Ki tudja strukturáltan és részletesen fejteni álláspontját különböző 
termékekkel és az eladásösztönzéssel kapcsolatban  

 Tud alternatívákról beszélni 

 Be tudja mutatni egy-egy cég termékeit, termékválasztékát, logóját, 
image-ét, kommunikációs stratégiáját 

 Ismeri a Verbalstil és a Nomainalstil közötti különbségeket és alkalmazni 
tudja őket 

 Képes tényekről, mutatószámokról beszélni és trendeket bemutatni 

 Megnyilvánulásai során figyelembe veszi a kulturális különbségeket, 
udvariassági szokásokat 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-4 

 

C1.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Szakmák és az azokhoz szükséges végzettség, szakképzettség 

 Átképzés, az élethosszig tartó tanulás 

 Vállalat, vállalkozás bemutatása: iparág, részlegek, felépítés, jogi forma, 
tevékenység, termékek/szolgáltatások, forgalom, a termékek piaca 

 Projektmenedzsment 

 Projektbeszámolók írásban és szóban 

 Újítások, technikai technológiai innováció 

 Egy új ötlet, termék vagy szolgáltatás bemutatása 

 
Nyelvtani ismeretek 

 igeidők rendszerezése  

 módbeli segédigék szubjektív jelentése (müssen, können, wollen, dürfen) 
-áttekintés  

 szóképzés az –ent, -zer, -miss, -de előtagokból  

 állandósult főnév és igekapcsolatok (Feste Nomen-Verb-Verbindungen)  

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 A BMW története, tények, adatok 

 Technikai, technológiai innováció szerte a világban: a legújabb 
fejlesztések 

 Híres német és magyar termékek 

 Munkavállalás német nyelvterületen 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud ötletekről, újításokról beszélni a megfelelő szakszókincs 
használatával 

 Be tudja mutatni vállalatok, vállalkozások tevékenységét, 
tevékenységprofilját 

 Beszámolót tud írni projektekről, a vállalat tevékenységeiről, adatairól 

 

C1.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Üzleti etika, etikus vállalkozások 

 Startup cégek  

 Tevékenység kiszervezése (Outsourcing)  

 Vásárlátogatás 

 Szerződések, ügyletek lebonyolítása. ajánlat, megbízás, megrendelés, 
szállítási- és fizetési feltételek 

 Kereskedelem, közvetítő kereskedelem, kizárólagos képviselők 

 Elosztási útvonalak (az áru útja a gyártótól a fogyasztóig) 
 

Nyelvtani ismeretek 

 az es, mint kötelező és nem kötelező eleme a mondatnak  

 kiemelt melléknevek  

 szóképzés a -be és -ver előtagokból  

 kérdések és felszólítás függő beszédben - áttekintés 

 nach, laut, zufolge és wie + igék a szövegvisszaadásban 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Globalizáció, globális nagyvállalatok 

 Etikus vállalkozások: Fair Trade, ökoturizmus, felelős turizmus, tudatos 
vásárlás 

 Törvények és szabályozások ezzel kapcsolatban hazai és nemzetközi 
szinten 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Tud beszélni az etikus vállalkozásokról és képes kihangsúlyozni annak 

előnyeit 

 Aktívan részt tud venni egy döntéshozatali meetingen 

 Képes tények szakszerű közlésére  

 Tud a cégét és más témaköröket érintő törvényi szabályozásról beszélni   

 

C1.3. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Értékesítés, termékpolitika, fogyasztói igények 

 Termékfejlesztés 

 Egy új termék piacra dobása 

 Eladásösztönzés (Sales Promotion): POS/POP eszközök, akciók, 
események, tájékoztatás – PR eszközök 

 A fogyasztót és a kereskedőt ösztönző módszerek 

 Marketing-Mix (4P illetve 7P) 
 

Nyelvtani ismeretek 

 igésített és főnevesített stílusok használata- Verbalstil und Nominalstil  

 főnevek és igék összekapcsolódása- Nomen-Verb Verbindungen  

 elöljárószavak átismétlése 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Példák az eladásösztönzésre, pl. DM, ALDI, SPAR 

 A gazdaság körforgása 
 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Ki tudja strukturáltan és részletesen fejteni álláspontját különböző 

termékekkel és az eladásösztönzéssel kapcsolatban  

 Tud alternatívákról beszélni 

 Be tudja mutatni egy-egy cég termékeit, termékválasztékát, logóját, 

image-ét, kommunikációs stratégiáját 

 Ismeri a Verbalstil és a Nomainalstil közötti különbségeket és alkalmazni 

tudja őket 

 

C1.4. modul  

Minimum kontaktóraszám 20 

Maximum 
kontaktóraszám 

40 

Teljes óraszám minimum 41 

Teljes óraszám maximum 81 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Üzemi technológia 

 Technikai újítások, forradalmi technikák, amelyek megváltoztatták a 
világot 

 Online kereskedelem 

 Az internet 

 Kulturális különbségek 

 Kulturális tudatosság 

 Önkéntesség 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Előidejűség/utóidejűség (Vozeitigkeit/Nachzeitigkeit) 

 Szövegkohézió 

 Mellékmondatos stuktúrák ismétlése 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Technikai újítások, amelyek megváltoztatták a világot, vagy kiszorítottak 
egy korábbi megoldást, pl. gőzgép-robbanómotor, írógép-számítógép, 
internet 

 Kulturális különbségek: protokoll az üzleti életben (eves, ivás, 
vendéglátás, ajándékok 

 Online kereskedelem: e-bay, vatera, stb. 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes tényekről, mutatószámokról beszélni és trendeket bemutatni 

 Megnyilvánulásai során figyelembe veszi a kulturális különbségeket, 

udvariassági szokásokat 
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KER C2 szint minimális 
kontaktóraszám 

40 maximális 
kontaktóraszám 

80  

 teljes óraszám 
minimum  

 

86 teljes óraszám 
maximum 

 

166 

A szinten a képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges. 
Amennyiben a képzésre jelentkező a felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő, 
azonos programkövetelmény alapján készült képzési programhoz kapcsolódóan 
kiállított, 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal vagy C1 szintű akkreditált, 
komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor az azokban feltüntetett 
képzettségi ill. nyelvvizsga szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat. A 
képzésre jelentkező szintén csatlakozhat a tananyagegységhez, amennyiben a 
képző intézmény előzetes tudásfelmérő tesztjét min. 60 %‐osra teljesíti. 

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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Minden nehézség nélkül megérti az élőben hallott, 
médián keresztül sugárzott szakmai műsorokat. 
 
Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú 

elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Nem okoz problémát számára egy bonyolultabb 
szakmai szöveg értelmezése.  
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Könnyedén részt tud venni bármilyen tárgyalásban 
szakmájára vonatkozólag, vitát folytat és kezdeményez; nagy biztonsággal 
alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat munkája 
során. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Képes logikusan szerkesztett előadást, 
prezentációt megtartani, ahol a lényeges pontokat kiragadja és megfelelő nyelvi 
eszközökkel és szakmai kifejezőeszközökkel kifejti azokat. 
 
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. 
Üzleti nyelvezetre vonatkozólag: Össze tud foglalni szakmai anyagokat, tud kritikai 
elemzést írni. Képes szakmai cikkek megfogalmazására. 

 
  



47 

 

 

A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés 

  Arculatépítés, image 

 Küldetésnyilatkozat (Leitbild, Firmenphilosophie)  

 Életutak és a képzettség, szakképzettség összefüggései 

 Kockázat, kockázatvállalás 

 Válságmenedzsment, kríziskommunikáció 

 A csapatmunkában rejlő előnyök és hátrányok 

 A gazdaság és a szakképzés összefüggései; munkaerőhiány 

 Mi teszi elégedetté az alkalmazottakat? 

 Munkahelyi elismerés 

 Telefonkonferencia – különböző akcentusok megértése 

 A rögtönzött prezentáció 

 Erőforrások, az erőforrások kiaknázása és a vállalat terjeszkedésének 
összefüggései 

 Befektetés, hitel, leasing 

 Zöld projektek, környezettudatosság, fenntartható fejlődés, klímaváltozás, 
alternatív energiaforrások 

 Vezetői stílusok 

 Cégek összeolvadása, cégcsoportok 

 

A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Igeidők és mondattípusok ismétlése 

 A korábbi modulok nyelvtani szerkezeteinek ismétlése 

 zu + Infinitiv szerkezetek áttekintése (brauchen zu+Inf., lassen zu + Inf., 
um zu+ Inf., anstatt zu + Inf., ohne zu + Inf.) 

 Passiv mit Modalverben –áttekintés 
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A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan 

  Iskolarendszerek, képzés és szakképzés Magyarországon és a német 
nyelvű országokban 

 Hungarikumok, más országok nemzeti specialitásai 

 PEST analízis, SWOT analízis 

 Nagy márkák (image, logo Leitbild) 

 Az alkalmazottak elégedettségének növelése, juttatások, szolgáltatások 
különböző világcégek példáján keresztül pl. Google 

 A szakképzés rendszere Magyarországon és külföldön, iskolatípusok, 
sajátos szakképzési formák pl. Audi Akadémia 

 Német dialektusok 

 Szénsemleges megoldások, elektromos autók (Deutsche Post – Ford-
Werke GmbH) 

 Világcégek, világmárkák 
 

 
 

A KER C2 szint tartalmi 
követelményei 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák 

  Képes küldetésnyilatkozatot megfogalmazni  

 Részletesen tud beszélni munkahelye arculattervezéséről és image-éről  

 Nincsenek nyelvi nehézségei, ha válsághelyzetben kell kommunikálnia  

 Képes döntéshozatal során különböző lehetőségek mérlegelésére, ki tudja 
fejteni személyes nézeteit 

 Meg tudja fogalmazni mi szükséges a munkahelyi elégedettséghez 

 Tud rögtönzött prezentációt tartani  

 Képes olyan stratégiákat alkalmazni, melyek hozzásegítik 
beszélgetőpartnerei meggyőzéséhez 

 Mondanivalóját logikusan összefüggően a megfelelő kötőszavak 
felhasználásával tudja megfogalmazni 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-3 

 

C2.1. modul  

Minimum kontaktóraszám 13 

Maximum 
kontaktóraszám 

26 

Teljes óraszám minimum 28 

Teljes óraszám maximum 54 

Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Arculatépítés, image 

 Küldetésnyilatkozat (Leitbild, Firmenphilosophie)  

 Életutak és a képzettség, szakképzettség összefüggései 

 Kockázat, kockázatvállalás 

 Válságmenedzsment, kríziskommunikáció 
 

Nyelvtani ismeretek 

 Igeidők és mondattípusok ismétlése 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Iskolarendszerek, képzés és szakképzés Magyarországon és a német 
nyelvű országokban 

 Hungarikumok, más országok nemzeti specialitásai 

 PEST analízis, SWOT analízis 

 Nagy márkák (image, logo Leitbild) 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes küldetésnyilatkozatot megfogalmazni  

 Részletesen tud beszélni munkahelye arculattervezéséről és image-éről  

 Nincsenek nyelvi nehézségei, ha válsághelyzetben kell kommunikálnia  

 

 

C2.2. modul  

Minimum kontaktóraszám 13 

Maximum 
kontaktóraszám 

26 

Teljes óraszám minimum 28 

Teljes óraszám maximum 54 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 A csapatmunkában rejlő előnyök és hátrányok 

 A gazdaság és a szakképzés összefüggései; munkaerőhiány 

 Mi teszi elégedetté az alkalmazottakat? 

 Munkahelyi elismerés 

 Telefonkonferencia – különböző akcentusok megértése 

 A rögtönzött prezentáció 
 

 
Nyelvtani ismeretek 

 A korábbi modulok nyelvtani szerkezeteinek ismétlése 

 zu + Infinitiv szerkezetek áttekintése (brauchen zu+Inf., lassen zu + Inf., 
um zu+ Inf., anstatt zu + Inf., ohne zu + Inf.) 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Az alkalmazottak elégedettségének növelése, juttatások, szolgáltatások 
különböző világcégek példáján keresztül pl. Google 

 A szakképzés rendszere Magyarországon és külföldön, iskolatípusok, 
sajátos szakképzési formák pl. Audi Akadémia 

 Német dialektusok 
 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes döntéshozatal során különböző lehetőségek mérlegelésére, ki 

tudja fejteni személyes nézeteit 

 Meg tudja fogalmazni mi szükséges a munkahelyi elégedettséghez 

 Tud rögtönzött prezentációt tartani  

 

 

C2.3. modul  

Minimum kontaktóraszám 14 

Maximum 
kontaktóraszám 

28 

Teljes óraszám minimum 80 

Teljes óraszám maximum 58 
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Tartalmi követelmények Az előző modul tartalmában meghatározottak további gyakorlása elmélyítése, 

valamint: 

Témakörök és szókincs, üzleti nyelvi készségfejlesztés: 

 Erőforrások, az erőforrások kiaknázása és a vállalat terjeszkedésének 
összefüggései 

 Befektetés, hitel, leasing 

 Zöld projektek, környezettudatosság, fenntartható fejlődés, klímaváltozás, 
alternatív energiaforrások 

 Vezetői stílusok 

 Cégek összeolvadása, cégcsoportok 
 

Nyelvtani ismeretek 

 A korábbi modulok nyelvtani szerkezeteinek ismétlése 

 Passiv mit Modalverben –áttekintés 

 
Civilizációs és kulturális ismeretek az üzleti élettel kapcsolatosan: 

 Szénsemleges megoldások, elektromos autók (Deutsche Post – Ford-
Werke GmbH) 

 Világcégek, világmárkák 

 

Kommunikációs szándékok, kompetenciák: 

 Képes olyan stratégiákat alkalmazni, melyek hozzásegítik 

beszélgetőpartnerei meggyőzéséhez 

 Mondanivalóját logikusan összefüggően a megfelelő kötőszavak 

felhasználásával tudja megfogalmazni 

 

 
 

 


