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Bemeneti kompetenciák4  A képzési program egymásra épülő tananyagegységekből áll, 
ezért a képzés nem kezdő tananyagegységeibe történő 
bekapcsolódáshoz az előző tananyagegységek ismerete 
szükséges.  
Az A1.1. modulhoz  nem  kapcsolódik  bemeneti  
követelmény. Amennyiben a képzésben  részt vevő az 
A1.1. modultól eltérő modulba  szeretne  bekapcsolódni, 
teljesítenie kell a képző intézmény által használt bemeneti 
szintfelmérőt.  
Amennyiben a résztvevő a felnőttképzési jogszabályoknak 
megfelelő tanúsítvánnyal vagy 12 hónapnál nem régebbi 
akkreditált (komplex B1, B2, C1)nyelvvizsgával rendelkezik, 
akkor az azokban feltüntetett képzettségi szintjének 
megfeleltetett és az alatti tananyagegységek alól felmenthető.  

Minimális óraszám5 960  

Maximális óraszám6 1440  

 



A programkövetelmény moduljai 

Modulok száma KER szintenként  
 

KER A1  3 

KER A2  3 

KER B1  3  

KER B2  6  

KER C1  6  

KER C2  5  

 



Képzési követelmények leírása modulonként 

KER szintek szerinti modulok 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90  maximális óraszám 135  

Modulok Képzési követelmények 

 Általános követelmények A1 szinten: 

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

 

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

a létige ragozása  min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  személyes névmások  

a főnév neme  

egyes és többes szám  

a gyenge főnév 

a határozott és határozatlan névelő alany és tárgyesete 

a melléknév a névszói állítmányban  

haben+ tárgyeset  

möchten+ tárgyeset  

in+ tárgyeset  

tárgyesettel álló igék 

számok 1-100 

Témakörök:  

üdvözlés (megszólítás, köszönés, elköszönés ), bemutatkozás 

(személyes információk megosztása,érdeklődés, visszakérdezés) 

országok ( nyelvek), szakmák, ételek/italok, árak, tájékozódás egy 

áruházban 

Kompetenciák:  

bemutatkozás/bemutatkozás megértése, betűzés és betűzés kérése, 

megszólítás, hogylét felőli érdeklődés megértése, köszönés/elköszönés 

megértése, a kiejtés elsajátítása, visszakérdezés technikájának elsajátítása, 

személyes információk adása, tanári utasítás megértése, birtoklás 

kifejezése, üdvözlési formák német nyelvű országokban, magyartól eltérő 

beszédhangok megértése 

2. modul Nyelvtani ismeretek:  

az eldöntendő és kiegészítendő kérdés  min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  kérdőszavak  

tagadás – nicht és kein  

birtokos névmások: mein dein sein  

az egyenes és a fordított szórend  

fontosabb mellérendelő kötőszavak  

a legfontosabb személytelen és tőhangváltós igék  

számok 1000-ig 

Témakörök: 

család (rokonok, rokoni viszonyok), étkezés (étkezési helyszínek, ételek, 

italok), munka (foglalkozások, munkahelyek, otthoni teendők), napi rutin, 

idő (napszakok, óra), ), bevásárlás (nagyáruházak, piacok, kisboltok), 

Kompetenciák:  

információkérés/adás megértése, foglalkozások iránti érdeklődés, napi rutin 

bemutatása, idő kifejezése, lehetőség és engedélyezés kifejezése, köszöntés, 

jókívánság megértése, cselekvés/történés/létezés kifejezése,  

időbeli viszonyok kifejezése, egyszerű kijelentő, kérdő és tagadó mondat 

alkotása, német nyelvű országok/nemzetek specialitásai, étkezési szokások 

a célnyelvi országokban, helyes hanglejtés elsajátítása, ételek/dolgok/ 

személyek leírása, munka, szabadidős tevékenységek, évszakok, 

napok, hónapok ismerete, számok megértése, kínálás és annak 

elfogadása 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

a jövő idő kifejezése  min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  a birtokos szerkezet különböző kifejezései  

a hasonlítás kifejezése  

melléknévfokozás  

tárgy és részes esettel álló elöljárószavak  

Wohin + Akk, Wo + Dat  

a wollen, können és müssen módbeli segédige  

a személyes névmások tárgy és részes esete  

múlt idő 

Témakörök:  

helyek, város (épületek), munka és szabadidő (szabadidős tevékenységek, 

munkahelyekidőjárás, napok, hónapok, bevásárlás (mértékegységek, 

csomagolási formák) 

Kompetenciák:  

dátumok ismerete, beszélgetés múltidőben, tájékozódás, időjárási tényezők 

kifejezése,  jövőbeli tervek kifejezése, beszélgetés különböző hobbikról, 

udvarias kérések, kérések és tanácsok kifejezésmódja, visszakérdezések 

kifejezése, feliratok olvasása, egyszerű leírás megértése, célnyelvi országok 

fővárosai, híres városai, célnyelvi országok időjárása, személyes 

információk rövid megfogalmazása írásban és szóban, utasítások adása, 

tervek és szándékok kifejezése, személyek összehasonlítása, helyek és 

irányok megjelölése, a közvetlen környezet részletes bemutatása, 

különböző szolgáltatások igénybevételéhez szükséges udvariassági 

formulák, találkák egyeztetése 

 
 
 



 

KER A2 szint minimális óraszám 90  maximális óraszám 135  

Modulok Képzési követelmények 

 Általános követelmények A2 szinten: 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, 
amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. 
nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, 

vásárlás, helyismeret, állás).  
 

Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, 
amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős 

és begyakorolt dolgokra vonatkozóan.  
Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, 
szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos 

dolgokról.  

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

a birtokos eset kifejezése min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  néhány birtokos esettel álló elöljárószó  

a visszaható névmás és a visszaható igék használata  

a sollen módbeli segédige 

felszólító mód  

weil, obwohl kötőszavak  

Präteritum-múlt idő  

a módbeli segédigék múltideje (Präteritum) 

Perfekt mit haben/sein 

Elváló és nem elváló igekötős igék múltideje (Perfekt)  

Az ‘-ieren’ végű igék múltideje (Perfekt) 

welch-Fragen  

melléknév fokozása 

‘sollt-‘használata tanácsokban 

wenn und dass mondatok 

Témakörök:  

személyek részletes jellemzése, bemutatás, lakóhelyek (elköltözés 

otthonról), utazás, Németország, testrészek, egészség (az orvosnál, 

betegségek, panaszok), táplálkozás (ételek, italok, étkezési szokások, 

éttermek) 

Kompetenciák:   

személyes információk elmondása/megkérdezése, érdeklődés mások 

személyes adatai felől, egyszerű kifejezések, egyszerű levelek 

megfogalmazása, űrlapok kitöltése, mások jellemzése, kommunikációs 

szándékok megértése, német nevek megismerése, beszélgetés folytatása az 

étkezési szokásokról, egészségügyi problémák ismertetése, híres ételek a 

célnyelvi országokban, 

2. modul Nyelvtani ismeretek:  

alárendelő kötőszavak (weil, dass, damit, ob)  min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



  a Perfekt és a Präteritum használata  

a múlt idők használatának bővítése  

régmúlt (Plusquanperfekt) elhelyezése az idősíkon 

a dürfen és a mögen módbeli segédigék  

wenn und dass mondatok  

würden+ inf.+zu 

zu+inf. szerkezetek 

mellékmondatok : als, wenn, nachdem kötőszavakkal 

Témakörök:  

Színek, öltözködés (ruhafajták, kinézet, divat), életszakaszok, házak és 

lakások 

Kompetenciák :  

a múlt kifejezése (múltbéli események felidézése), ház/lakhely bemutatása, 

tájékozódás egy városban, képeslapok megírása, útbaigazítás kérése, 

célnyelvi országok városainak megsimerése, témakörhöz tartozó szavak 

használata mondatalkotáshoz, párbeszédek memorizálása, 

udvarias/udvariatlan kérés közötti különbség megértése, levelezés (e-mail) 

célnyelvi országban élő, hasonló korú diákkal, véleménynyilvánítás/ 

egyetértés/bizonytalanság/ellenvetés/ meggyőzés kifejezése, önálló 

viták csoporton belül illetve csoportok közötti kezdeményezése, 

önéletrajzok írása egyszerű mondatokkal 

3. modul  Nyelvtani ismeretek:   

würd-, könnt-, sollt- használata tervek, javaslatok, opciók kifejezésére min. óraszám 30 

max. óraszám 45 



 a műveltetés kifejezése 

kötőszók és a vonzatos igék bővítése  

a vonatkozó névmások  

a melléknévragozás mindhárom esete  

Plusquamperfekt – régmúlt 

direkt és indirekt kérdőmondatok  

Témakörök:  

turizmus (városlátogatások), vásárok, időjáráselőrejelzés (programtervek 

készítése) 

Kompetenciák:   

szándékok kinyilvánítása, udvarias kérések kifejezése, szükségeltek 

kifejezése, információ gyűjtése a célnyelvi ország mindennapi életéről, 

tipikus éttermek megismerése célnyelvi országokban, híres városok 

megismerése német nyelvű országokban, egyszerű jegyzet/üzenet 

megírása, utazás lefoglalása célnyelven, űrlapok kitöltése egy szállodában,  

időjárásjelentés lényegi információinak megértése  

 
 



 

KER B1 szint minimális óraszám 120  maximális óraszám 180  

Modulok  Képzési követelmények 

 Általános követelmények B1 szinten 

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard 
szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori 

helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. 
 

Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő 
utazás során adódik.  

 
Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket 

ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak.  
 

Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és 
ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a 

különböző álláspontokat és terveket.  

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

visszaható igék  

visszaható névmások tárgy – és részesesetben 

vonatkozó mondat  

vonatkozó névmások  

wegen, trotz elöljárószók  

célhatározói mellékmondatok - um...zu és damit 

jövő idő – Futur I. 

szenvedő szerkezet jelenidőben  (Passiv Präsens) 

feltételesmód-Konjuktiv II. 

irreális kívánságok, óhajok 

Témakörök:  

kapcsolatok (barátságok, partneri viszony), ünnepek (meghívások, 

ünnepnapok, szokatlan hétköznapok), álmok és vágyak (más országban 

lakni) 

Kompetenciák:   

beszámolók különböző igeidőkben, találkozók megbeszélése, javaslatok 

kifejezése, jövőbeli tervek ismertetése, szabadidős program megbeszélése 

barátokkal, egyszerű kijelentő, kérdő és tagadó mondat reprodukálása 

behelyettesítéssel, non-verbális jelzések megértése, rövid (elektronikus) 

levél szövegének megírása, jegyzet készítése, elhangzó szöveghez 

kiegészítő kérdés megfogalmazása, német nyelvű országok 

ünnepnapjainak, ünnepi szokásainak megismerése,  

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  



2. modul Nyelvtani ismeretek:  

mellékmondatok so dass és so...dass formákkal  

birtokos eset a főnevek és előljárószók után 

brauchen mint ige és módbeli segédige 

névmási határozószavak (dafür, dazu, damit)  

kérdőnévmások 

melléknevek birtokosesettel 

az n-ragozás (n-Deklination) 

mellékmondatok képzése (statt...zu+inf, anstatt dass, statt+Genitiv) 

Témakörök:  

munka, (munkakörök, munkahelyek, álláskeresés), konfliktusok és 

megoldások (problémás kapcsolatok, panaszkezelés), szolgáltatások 

(vevőszolgálat, kínálat), az élet (az élet értelme, szociális összefogás), 

környezet (környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés) 

Kompetenciák:   

problémákról beszélni, panaszkodni, áruházi vásárlás (kérés, köszönet 

megfogalmazása) , tanácsadás, javaslatok átadása, vélemény-nyílvánítás, 

összehasonlítás, álmok/vágyak kifejezése, lehetőségek összegzése, szavak 

közötti viszonyok felfedezése, rövid leírások önálló olvasása rövid 

elbeszélő szövegek olvasása, egyszerű szövegű, autentikus viccek, 

karikatúrák olvasása, fél-reproduktív párbeszédek előadása 

szerepjátékszerűen, érzelmek, vélemény kifejezése és arra reagálás, 

szükséges információk megértése magán- és rövid, hivatalos 

beszélgetésekből valamint rádió és tv interjúkból, vásárlási szokások 

külföldön/német nyelvterületeken, pályázatok írása, álláskeresés interneten, 

interjún való részvétel 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

3. modul Nyelvtani ismeretek:   

szendevő szerkezet - Passiv (sein,werden) min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  melléknévi igenév melléknévként - Partizip I. Als Adjektiv 

időhatározói mellékmondatok a bevor, während, seit elöljárószókkal 

scheinen zu, pflegen zu, brauchen zu szerkezetek 

a szóképzés, szóösszetétel 

páros kötőszavak 

Témakörök:  

a média világa (televízió, internet, magazinok), olvasási szokások 

(könyvek, szépirodalmi művek, kötelező olvasmányok), tervek (jövőbeli 

szándékok, tervek megvalósítása) 

Kompetenciák:   

szándékok kifejezése, reagálás a partner szándékaira, egyetértés/egyet 

nem értés kifejezése és arra reagálás, német nyelvi impulzusok keresése a 

mindennapi életben, ismeretterjesztő szövegek önálló olvasása, 

személyekre, múltbéli eseményekre és tapasztalatokra vonatkozó 

információk közlése, jövőbeli tervek és események egyszerű 

kinyilatkoztatása, német írók/költők műveinek megértése, rövid 

szépirodalmi szövegek olvasása 1.  autentikus formában 2.  könnyített 

olvasmányként 

 



 

KER B2 szint minimális óraszám 240  maximális óraszám 360  

Modulok  Képzési követelmények 

 Általános követelmények KER B2 szinten 

 Természetes módon, folyékonyan, könnyeden tud kommunikálni 
általános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák 
széles körében. Egyenletes beszédtempóval beszél, amely lehetővé 

teszi a rendszeres interakciót anyanyelvű beszélőkkel, anélkül, hogy az 
bármelyik fél számára megerőltető lenne.  

 Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos 
számos témakörben. Ki tud fejezni különböző érzelmi fokozatokat, 

adatokat és érveléseket összegez és értékel. Ha levelet ír, reagálni tud a 
levelező partner nézeteire, véleményére. Szövegalkotására a 

grammatikai biztonság a jellemző, kisebb mondatszerkezeti hibák 
előfordulhatnak, de ezek nem vezetnek félreértésekhez.  

 Magas fokú önállósággal olvas, széleskörű aktív olvasási szókinccsel 
rendelkezik, ki tud szűrni információt, fontos gondolatokat, adott 

esetben szakmai összefüggéseket. El tudja dönteni, hogy mennyire 
érdemes a szövegbe belemélyedni.  

 Meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd és 
közvetített hanganyagok főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont 

témában. Követni tudja az anyanyelvi beszélők közötti élénk 
társalgást. 

1. modul Nyelvtani ismeretek: 

kauzális meghatározás – kausale Angaben min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  alárendelt mellékmondatok (dass) 

engedélyező meghatározás – konzessive Angaben 

modális meghatározás – modale Angaben (sejtés kifejezése) 

melléknevek használata, fokozása,  

főnevesítés 

időbeli kötőszavak : wenn, als 

igeidők rendszerezése (múlt idők) 

Témakörök:  

átélt események (régi történetek, élmények, tapasztalatok), elbűvölés (saját 

élmények elmondása, utazási emlékek elmesélése), 

Kompetenciák:   

vélemény kifejtése, meglepődés/sejtés/bizonyosság/meggyőződés 

kifejezése, statisztikai adatok közlése, telefonbeszélgetések, elhangzó rövid 

szöveg lényegének tolmácsolása németről magyarra, elhangzó, illetve 

olvasott rövid német nyelvű szöveg tartalmi összefoglalása magyar 

nyelven, a levélírás kifejezéseinek ismerete, érvek/ellenérvek használata, a 

vitatkozás nyelvezetének ismerete, egyetértésének / egyet nem értésének 

kifejezése,  a beszédhelyzetnek megfelelő stílus használata, kritika 

megfogalmazása, összehasonlítások megfogalmazása, speciális 

tulajdonságok kiemelése, elbeszélés, sejtés kifejezése, jegyzet kidolgozása 

2. modul  Nyelvtani ismeretek:   

Személyes és mutatónévmás – es és das min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  alárendelt mellékmondat 

időhatározók  

befejező formulák- célmeghatározás 

jelző – közelebbit meghatározni 

célok és szándékok kifejezése 

visszaható igék 

szóképzés : melléknevek  

igék és kifejezések állandó  előljárókkal 

jövő idő :  Futur I/Futur II  

indirekt kérdés 

személyes névmás: es 

Témakörök:  

ünnepek (ünnepi szokások, rituálék), érzelmek (saját életesemények 

érzelmi háttere, érzelmes versek/művek), érdeklődési kör (szabadidős 

tevékenységek, főzés, filmek), hétköznapok (mindennapi szituációk, a 

városi élet), számítógép (internet, munka és szórakozás a neten) 

Kompetenciák:  

jegyzetelés, szöveg kidolgozása írásban, tárgyak/helyek/emberek 

jellemzése, kialakult vélemény kifejtése, kommunikáció telefonon 

keresztül, érdeklődés szóban és írásban,  biztos meglátás/erős sejtés 

kifejezése, egy szöveg tartalmának visszaadása, reakciók és érzelmek 

leírása, tapasztalatok időbeli leírása, indulatszavak használata, látott film 

véleményezése, kritikus álláspont közvetítése, játékszabályok ismertetése, 

recept leírása, vmit értékelni, aktuális hírműsorok megértése, német 

nyelvterületek ünnepi rituáléinak ismerete, sms írása, spintán kifejezésmód 

használata, kedvenc elfoglaltságról beszélni, a köznyelv megértése, 

lényeges információk kiemelésének képessége 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

vonatkozói mellékmondat min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  ellentétek megadása  

szóképzés határozókkal 

névmások : elöljárószók+einander 

Főnévi igenév+zu 

felszólítások 

a lassen ige használata 

függő beszéd 

feltételes mód kibővítése : Konj. I-II. 

Témakörök:  

sport (versenyek, díjak elnyerése, felkészülés, sportesemények), problémák 

és megoldások (hétköznapi problémák, napi események), tervek 

(programok, utazás előkészületei ), háztartás (feladatok egy háztartásban), 

klima (időjárásváltozás) 

Kompetenciák:   

előnyök és hátrányok kifejtése,  javaslatok adása, prblémák leírása, 

sportszabályok megértése, kétség és egyetértés kifejezése, formális levél 

megírása, önéletrajz megírása, érdeklődés levélben és telefonon, cikkek 

összefoglalása, információ kérés és adás, német sportolók megismerése, 

közmondások ismerete és használata, rádióadások megértése, közlekedési 

táblák/feliratok ismerete, prezentálni, vkit felszólítani vmire,  

nyomatékosítani, egy program lemondása, tetszés/nem tetszés kifejezése 

4. modul Nyelvtani ismeretek:  

megengedő meghatározás : ellentmondás min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  melléknévi igenév : Partizip I und II als Adjektiv  

szóképzés melléknevekkel 

irreális összevetés 

cél és szándék megfogalmazása 

folyamatformák - Verlaufsformen  

a mondatban előforduló ragozások 

melléknevek –end –bar végződéssel 

modális határozók : irgend- 

haben … zu szerkezet  

tagadás/megerősítés kifejezése 

modális partikulák (árnyalás) - Modalpartikeln 

rövidített mondatok 

szóképzés: főnévből képzett melléknév 

főnevek, főnevesítés 

Témakörök:   

Rizikó (kockázatvállalás,tőzsde),  egészségmegőrzés (rendszeres 

testmozgás, egészséges életvitel), közlekedés (közlekedés a városban, 

közlekedési eszközök, bliccelés), politika (pártok, viták, értekezések) 

Kompetenciák:   

újságcikkek megértése, szövegek tartalmi visszaadása, olvasói levélben 

érvek kifejtése,  vmit értékelni, magyarázkodni,  saját szavakkal való 

fogalmazás, egy döntés érvekkel való alátámasztása, jövőbeli szándékok 

kifejezése, rövid beszámolók megírása, tervek készítése, egyetértés és egyet 

nem értés kifejezése, panaszlevél megírása, vágyak/szándékok 

kinyilvánítása, helyek jellemzése, állapot/érzések kifejezése, panasztétel, 

alternatív gyógymódok véleményezése, esszéírás, kompromisszumkészség 

kinyilvánítása, megértés/meg nem értés kifejezése, megoldási javaslat 

közzététele, problémára való reagálás, köszönetnyilvánítás,  

telefonbeszélgetés folytatása, információk közvetítése írásban, semleges 

vélemény kinyilvánítása 

5. modul Nyelvtani ismeretek:  

melléknevek előljárószókkal |  min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  szóképzés: 3 főnévből 

főnevek, igék rendszerezése 

határozó: damit  

selbst/selber   

feltételes mó : Konjunktiv II.  

múltidő módbeli segédigével 

módbeli segédige mint teljesértékű ige 

je …, desto/(umso) …  

elváló igekötős igék 

nem elváló igekötős igék 

főnév-ige kapcsolatok 

szórend 

Témakörök:   

utazás (uticélok, utazási láz), tanulmányok (végzettségek, bizonyítványok, 

munkalehetőségek, karrier), használati tárgyak (emléktárgyak, tárgyak a 

lakásban), sztereotípiák (személyanalízis, külső/belső tulajdonságok, 

jellemzés) 

Kompetenciák:   

jegyzetelése, párbeszéd folytatása, párbeszéd írása, véleménycsere, 

kommunikációs stratégiák használata, problémák körülírása, lehetőségek 

kifejtése, interkulturális különbségek megvitatása, segítségkérés, 

állásajánlatok megértése, állásinterjúkon való részvétel képessége, 

önéletrajz megírása, szabályok megfogalmazása, információk megosztása 

és összehasonlítása, megegyezések megkötése, 

utisorozatok/természetfilmek megértése, visszaidézett emlékekről 

elbeszélés, tárgyak bemutatása, emberek jellemzése, vélemény nyilvánítás, 

hangsúlyozás, általános kifejező eszközök használata, nyelvtani hibák 

korrigálásának képessége, érzelmek/érzések kifejezése írásban és szóban, 

híres emberek megismerése  német nyelvterületekről 

6. modul Nyelvtani ismeretek:  

modális kiegészítő : man min. óraszám 40 

max. óraszám 60 



  sollte  

lassen ige használata 

szenvedő szerkezet – Passiv 

szövegstruktúra 

kettős kötőszavak 

helyhatározó névmások és elöljárószók 

partikulák 

névelők használata 

Nullartikel 

Témakörök:   

Tudomány és kutatás (felfedezések, modern tudományágak, 

kutatásfejlesztés, technikai vívmányok),  határok (vám, határátlépés 

illegálisan, árumozgatás a határokon át), tanulmányok (egyetemek, 

főiskolák, továbbtanulási lehetőségek), pénzügyek (bank, pénzváltás, 

valuták), helyszínek (vidék, városok, tanyák), zene (koncertek, 

komolyzene, modern zene, opera) 

Kompetenciák:  

hivatalos megfogalmazások, űrlapok kitöltése, ellentétes vélemények 

ütköztetése, célok megfogalmazása, meggyőzés írásban és szóban, 

párbeszéd kezdeményezése, híres kutatók megismerése a célnyelvi 

országokban, érvek/ellenérvek felsorakoztatása, rövid reklámszlogenek 

kitalálása, szórakoztató műsorok megértése, kedvenc zenei számok 

szövegének megértése, általánosítás kifejezése, kritikus hozzáállás 

kifejezése, vmihez hozzáfűzni vmit, gondolati elemek összekapcsolása, 

dalszövegek megértése, előnyök kiemelése, egy ajánlat prezentálása, német 

előadóművészek/zenészek megismerése, helyszín bemutatása, kétség 

kifejezése, képleírás 

 
 



 

KER C1 szint minimális óraszám 240  maximális óraszám 360  

Modulok  Képzési követelmények 

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú szöveget, és a 
rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes 

módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne 
arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan 
tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól 
szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és 

eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, 
kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.  

1. modul Nyelvtani ismeretek : 

igeidők rendszerezése  

kettős kötőszavak -zweiteilige Konnektoren  

modális partikulák- Modalpartikeln  

melléknevek ismtélése 

Témakörök : 

hírek a nagyvilágból (TV tudósítás, újságcikekk), pénzügyek (fizetések 

kezelése, bankügyek, pénzbefektetések) 

Kompetenciák :  

hallott szöveg visszaadása, hírek prezentálása, előadás, hírek 

megfogalmazása, formális és informális levelek írása, Németország 

pénintézetei,  

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

2. modul Nyelvtani ismeretek : 

az esetek átismétlése  

a modális segédigék másodlagos jelentése  

határozószók és melléknevek megkülönböztetése 

Témakörök : 

szépirodalom (irodalmi művek, versek), tulajdonságok és előítéletek 

(emberek a nagyvilágból, közvetlen kapcsolataink jellemzése)  

Kompetenciák : 

német irodalmi művek, német nyelvű könyvek olvasása, idiómák 

használata, könyv bemutatása udvariassági szokások, német nyelvű 

országok viselkedési szokásai, beszámolók készítése, emberi sztereotípiák 

értelmezése, privat levelek írása, érvelés, referátum írásbeli 

megfogalmazása, szövegek kiegészítése, vélemény kifejtése, rövid prózák 

olvasása, előadások megtartása, konferencián elhangzó előadások 

megértése, szaknyelv megértése, emberek jellemzése 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

3. modul Nyelvtani ismeretek :  

min. óraszám 40 



max. óraszám 60 az 'es' használata 

jelzői kapcsolatok – Attribution  

a módbeli segédigék alanyi használata -Modalverben 'subjektiver' 

Gebrauch  

a szenvedő szerkezet különböző használata – besondere Aspekte des 

Passives 

a birtokos eset elmélyítése - Genitiv 

Témakörök : 

viselkedési normák (illemtan, viselkedés idegen kultúrában), stressz a 

mindennapokban (munkahely, család, párkapcsolatok) 

Kompetenciák : 

véleményformálás, különböző szituációk leírása, egy választás/döntés 

megindoklása, udvariassági formák/kifejezések használata levélírásnál, 

udvarias köszöntések és megszólítások használata,  riportok/kommentárok 

kifejtése, rádióriportok megértése, elhangzó szövegek megértése, címek 

hozzárendelése szövegrészekhez 

  

4. modul Nyelvtani ismeretek : 

sejtés kifejezése 

főnévi és igei stílus 

szövegkohézió 

mellékmondatos struktúrák 

Témakörök : 

pszichológia (sztereotípiák, pszichológusok munkája, ezotéria, lelkiállapot), 

karrier (karrier kontra család, nők és férfiak a munkahelyeken, munkahelyi 

hierarchia) 

Kompetenciák : 

Elvégzett munkák véleményezése, vita kezdeményezése, hallottak és 

látottak interpretálása, formális és informális levelek megfogalmazása, 

kívánságok/javaslatok adása, panasz átadása/elmondása, jellemzések, 

érveléstechnika ismerete, részletek megértése, kérdőívek szerkesztése, 

német nagycégek megsmerése, munkahelyi kifejezések ismerete 

min. óraszám 40 

max. óraszám 60 

  

5. modul Nyelvtani ismeretek : 

min. óraszám 40 



max. óraszám 60 mennyiségek kifejezése 

-artig képző 

határozók fokozása  

Funktionsverbgefügen 

a birtokos jelzős szerkezetek - das Genitivattribut  

igék/melléknevek/főnevek vonzatai 

elöljárószók 

Témakörök : 

kriminalitás (bűnözés világszerte, közvetlen környezetünk biztonsága, 

otthonunk biztonsága, büntetések, bírói ítélet, bűnügyek), tudomány 

( tudomány a mindennapokban, tudományos tárgyak szakterületek) 

Kompetenciák : 

TV műsorokban futó filmek/sorozatok megértése, hírek közvetítése, 

vélemény-nyilvánítás, hallott szöveg analizálása, tartalmi összefoglaló 

készítése, krimi írása, szerződések megkötése/megértése, álláspont 

megfogalmazása,  hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli 

használata,szakmai anyag/szakszövegek megértése,  újságcikkek 

összefoglalása, idiomatikus kifejezések használata,  

 
 
 
 
 
 

6. modul Nyelvtani ismeretek : 

min. óraszám 40 



max. óraszám 60 szenvedő szerkezet a  wollen und sollen módbeli segédigékkel 

zu + Partizip I. mint melléknév 

módbeli segédigék idiomatikus jelentéssel  

sonst/allerdings  

indirekt felszólítások  

werden használata kifejezésekben 

Témakörök : 

globalizáció (gazdasági és társadalmi hatások, intézményrendszerek, 

politika), vállalkozások (gazdasági és üzleti élet szereplői, kapcsolódó 

tevékenységek) 

Kompetenciák : 

gondolati összefüggések felismerése, globális és részletes szövegértés, 

szakszövegek olvasása/megértése, a német politika megismerése,  saját 

álláspont részletes kifejtése, vita folytatása, érvek és ellenérvek 

használata, hivatalos dokumentumok készítése, gondolatok világos 

megfogalmazása, gyors verbális reagálás 

 
 
  



KER C2 szint minimális óraszám 180  maximális óraszám 270  

Modulok  Képzési követelmények 

 Általános követelmények KER C2 szinten 

Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy 
biztonsággal alkalmaz sajátos kifejezéseket és 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.Világosan és folyamatosan, 

stílusát a helyzethez igazítva írja le vagy fejti ki bármit, előadását 
logikusan szerkeszti meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges 

pontokat kiragadja és megjegyezze.  

Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult 
szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 

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, tudok róluk kritikai elemzést írni.  

Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott, médián keresztül 
sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van időm megszokni az 

akcentust.  

1. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása min. óraszám 36 

max. óraszám 54 



  összetett főnevek- Nominalkomposita  

szóképzések 

ellentétes kapcsolatok-adversative Beziehungen   

Gradpartikeln  

az igeidők funkciói  

összetett mondatok  

igei előtagok  

Verbvalenz  

okozati összefüggések a mondatban 

Témakörök:  

élet német nyelvterületen (német nagyvárosok, német települések, 

munkalehetőségek, tanulmányok folytatása), az idő (történelmi idők, az 

élet) 

Kompetenciák:   

benyomások kinyilvánítása, országok összehasonlítása, olvasói körkérdésre 

reagálni, szakszöveg megfogalmazása,  tudósítás összefoglalása, 

megfigyelések továbbítása, a németek jellemzése, olvasói levél megírása, 

tapasztalatok megosztása, tippeket adni, szólás mondások az idővel 

kapcsolatosan, sejtések kinyilvánítása a jövőre vonatkozólag, diagramm 

ismertetése, tanácsok megfogalmazása 

2. modul Nyelvtani ismeretek: 

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása min. óraszám 36 

max. óraszám 54 



  összekapcsoló elemek-Konnektoren ismétlése  

finale und konditionale Beziehungen  

töltelékszavak használata  

mondatfomáló kiegészítések  

előljárókiegészítések 

Témakörök:  

az egészség megőrzése (fiatalság, öregség, új kozmetikai felfedezések, 

gépek/eszközök/módszerek az egészségmegőrzéshez, egészségturizmus), 

munka és szakma (elhelyezkedési nehézségek, régi szakmák) 

Kompetenciák:  

a nyomatékosítás eszközei, tanácsadás sporttevékenységekre és 

egészségmegőrzés kapcsán, előnyök/hátrányok megvitatása, regény írása, 

komplex szövegek felosztása, kifejezések használata, érzelmek kifejezése, 

tipikus szituációk érzelmi hátterének leírása, érzelmi reakciók, szólások és 

közmondások használata, szövegértés (részletek keresése), rövidítések 

használata, reflektálás véleményre, összefoglalás képessége, szaknyelvi 

dokumentumok értelmezése, előadások összetett szövegeinek megértése, 

köznapi és elvont témákhoz való hozzászólás, német nyelvterületek 

fürdőhelyeinek megismerése 

3. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása min. óraszám 36 

max. óraszám 54 



  idiómák 

főnevek igékből és melléknevekből  

jelzők  

jelzői mondatok  

melléknévi igeneves szerkezetek-Partizipialattribute  

feltételes mód ismétlése-Konjuktiv II.  

szenvedő szerkezetű mondatok különböző jelentéstartalma  

Témakörök:  

egyetemek és továbbképzések (állami és magániskolák, felvételi 

követelmények, külföldi továbbtanulási lehetőségek, híres egyetemi 

városok), érzelmek/érzések (kapcsolatok, érzelmek kinyilvánításának 

módjai) 

Kompetenciák:   

beszélgetés továbbtanulási lehetőségekről német nyelvterületen, jelentkezés 

ügyintézése külfödi egyetemekre, viccek megértése, pályázati anyag 

megírása, hivatalos levelek megfogalmazása,vélemények kifejtése, 

döntéshozatal, alternatívák ajánlása, kulturális különbségek, áttekintések 

adása,  véleménycsere filmekről/rendezvényekről, szleng és idiomatikus 

kifejezések megértése, részvétel összetett interakcióban, előnyök/hátrányok 

kifejtése, meggyőző nyelvhasználat birtoklása, érzelmeket kifejező, 

humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználat, érzelmek kifejezése, 

tipikus szituációk érzelmi hátterének leírása, érzelmi reakciók 

4. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása min. óraszám 36 

max. óraszám 54 



   

Témakörök:  

művészek és művészetek ( híres művészek életszakaszai, életműveik, 

hírességek szobrai, kiállításai),   

Kompetenciák:   

stílusárnyalatok kifejezése, esszék megfogalmazása, hezitáció kifejezése, 

önálló beszéd létrehozása, világos, jól szerkesztett előadás megtartása, a 

jelentés finomabb árnyainak kifejezése, széles körű szókincs használata, 

érvelés képessége, projektek bemutatása, informális tolmácsolás, az 

véleményalkotás művészi alkotásokról, interpretáció, szövegek 

összefoglalása, a célnyelvi országok művészetének/művészeti alkotásainak 

és alkotóinak ismerete, 

5. modul Nyelvtani ismeretek:  

C1 szintű nyelvtani ismeretek magabiztos ismerete és alkalmazása 

nyelvtani rendszerezés 

idiómák  

a szenvedő szerkezetek ismétlése 

rendszerezés 

Témakörök:  

Németország, Ausztria, Svájc (az Európai Unió hatása a DACH 

országokra, EU itézmények, nemzetközi szervezetek és tevékenységük) 

Kompetenciák:   

információk megosztása, monológok, instrukciók adása, 

helyeslés/egyetértés kifejezése, panasz/bocsánatkérő/reklamáló levelek 

kifejezésmódja, hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi 

kifejezőeszközeinek ismerete, a német nyelvű országok gazdasági 

jellemzőinek megismerése, idézés, értelmezés, kommunikáció 

kezdeményezése, szóbeli interakció fenntartása, információcsere,  nézetek 

kifejtése/indoklása, rákérdezés meg nem értett dolgokra, reagálás mások 

nézeteire/gondolataira, rugalmas és hatékony nyelvhasználat, szabatos 

kifejezésmód 

min. óraszám 36 

max. óraszám 54 

  

 

 

 



Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételei 

 
A képzési program minden modulja végén, a résztvevők részére modulzáró vizsgát szervez a 
felnőttképzési intézmény. A vizsga írásban és szóban is leteszteli a résztvevők tudását.  A 
vizsga eredménye « megfelelt » vagy « nem megfelelt  » lehet. 
A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő számára a modul sikeres 
teljesítéséről, amennyiben a résztvevő az adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 
százalékán megjelent, illetve sikeresen teljesítette az  adott modul végén megtartott 
modulzáró vizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő 
legalább 60 százalékot elér a vizsga szóbeli és írásbeli részén is.  
Sikertelen teljesítés esetén a felnőttképzési intézmény részvételi igazolást állít ki, 
amennyiben a képzésben résztvevő a képzés óraszámának min. 80%-án részt vett és azt 
igényli, a 16/1014 (IV.4.) NGM rend. 2§ (1) h) pontjának megfelelően.  
 

 
1általános nyelvi képzés esetén az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében (a 
továbbiakban: „KER”) ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei, melyek további bemeneti és 
kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre bonthatóak, egyéb nyelvi képzés 
esetén a nyelvi készségek, képességek és ismeretek programkövetelményben 
meghatározott, ”KER” szintekhez köthető szintjei 

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

3kontaktórás képzés vagy távoktatás 

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

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


