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Német C2 1 1 149 

nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
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 Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés 

A képzés formája Csoportos képzés 

Minimális óraszám  960 

Maximális óraszám 1440 

Előzetesen elvárt ismeretek 

A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így 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 a kiválasztott modulhoz használt 

bemeneti szintfelmérő feladatsort. A képzésben részt vevő 

bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 

hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával (komplex 

B1, B2, C1) vagy más képző intézmény által kiállított, 

ugyancsak 12 hónapnál nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapján megírt más képzési program 

adott bekapcsolódási szintet megelőző 

moduljának/tananyagegységének teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja.  
 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A modul sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának 

feltétele a modulhoz tartozó tanórákon való legalább 80%-os 

részvétel, valamint a modulzáró vizsga szóbeli és/vagy írásbeli 

részén elért legalább 60%-os eredmény. 

Igazolás kiadásának feltétele 

A modulon való részvételről szóló igazolás kiadásának 

feltétele a modulhoz tartozó tanórákon való legalább 80%-os 

részvétel. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  
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KER A1  KER A1 / 1-3 

KER A2  KER A2 / 1-3 

KER B1  KER B1 / 1-4  

KER B2  KER B2 / 1-8 

KER C1  KER C1 / 1-8 

KER C2  KER C2 / 1-6 
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Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésbe teljesen kezdő nyelvtanulók is bekapcsolódhatnak, így ezen a 

szinten bemeneti követelményt nem támasztunk 

A szint kimeneti 

követelményei 

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

környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, 

ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak 

segítségével. 

 

Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész 

mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve 

segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan 

kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja 

mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

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

tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a 

szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét. 
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Modulszerkezet: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A gyenge igék, alapvető tőhangváltós igék és a létige ragozása 

 Az ige helye a mondatban (kijelentő mondat, kiegészítendő kérdés) 

 A „möchten” ige 

 Az elváló igekötős igék 

 A személyes névmások alanyesetben 

 Főnevek használata egyes számban (határozott és határozatlan névelő 
alany- és tárgyesetben) 

 Tagadás: kein, keine 

 Birtokos névmás (mein, dein) 
  

Témakörök és szókincs:   

 Alapvető személyes adatok 

 Háztartásban, iskolában előforduló tárgyak nevei 

 Vásárlás (műszaki cikkek, bútorok) 

 Számok: 1-1000 

 Rendelés 

 Mindennapi tevékenységek, napirend 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

 Üdvözlés, búcsú 

 Bemutatkozás, bemutatás 

 A német ABC 

 Vásárlás, fizetés 

 Éttermi rendelés, számla kérése 

 Kínálás, visszautasítás 

 Időkifejezések (napok, napszakok, óra) 

 Meghívás, meghívás elfogadása és elutasítása 
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A1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Birtoklás (haben) 

 Személyes névmások tárgyesete 

 A man névmás használata 

 A főnevek többes száma 

 Birtokos névmások (sein, ihr, unser…) 

 Eldöntendő kérdés 

 Idő- és helyhatározói elöljárószók  

 Módbeli segédigék 

 A gyenge igék múlt ideje (Perfekt) 

 

Témakörök és szókincs:  

 Család, családtagok, rokoni viszonyok 

 Időhatározók és helyhatározók  

 Szabadidős tevékenységek 

 Tájékozódás idegen helyen, útbaigazítás 

 Lakáskeresés 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Birtoklás kifejezése 

 Családtagok bemutatása 

 Időkifejezések 

 Képességek, szándékok, kényszer kifejezése 

 Alapvető élelmiszerek vásárlása, fizetés 

 Árak, mértékegységek, súlymértékek 

 A dátum kifejezése 

 Születésnapi gratuláció, köszönetnyilvánítás 

 Információ kérése, adása (útbaigazítás, lakáskeresés) 

 Egyszerű űrlapok kitöltése 
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A1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A rendhagyó igék múlt ideje (Perfekt) 

 Sorszámnevek 

 Módbeli segédigék 

 Felszólító mód  

 Időhatározói és helyhatározói elöljárószók 

 Személytelen szerkezetek 

 Melléknév fokozása (viel, gut, gern), hasonlítás 

 

Témakörök és szókincs: 

 Munkahely 

 Testrészek 

 Egészség, betegség 

 Utazás 

 Időjárás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Visszaemlékezés, korábbi esemény elmesélése 

 Munkahelyi telefonbeszélgetések lebonyolítása 

 Álláshirdetések  

 Tetszés, nemtetszés kifejezése 

 Előnyök, hátrányok megnevezése 

 Időpontfoglalás orvosnál 

 Egészségügyi problémák elmesélése 

 Szállásfoglalás, jegyvásárlás 

 Időjárás bemutatása 
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KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

KER A1 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való 

megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül 

kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes 

adatai, család, vásárlások, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az 

egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. 

Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű 

szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti 

a rövid, egyszerű magánleveleket. 

 

Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és 

közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy 

témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha 

egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan 

részt vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud 

beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, mindennapi 

tevékenységeiről. 

 

Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például 

köszönőlevelet írni. 
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Modulszerkezet: KER A2 / 1-3 

 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Főnevek és személyes névmások részes esete 

 Részes esettel álló elöljárószók 

 Fokozás és hasonlító szerkezetek használata 

 Mutató névmások használata 

 Mellékmondatok „KATI” szórenddel (weil, obwohl, wenn, dass) 

 

Témakörök és szókincs: 

 Személyek külsejének, ruházatának jellemzése 

 Öltözködési szokások 

 Ünnepek 

 Iskola, szakképzés 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Külső-belső tulajdonságok leírása, összehasonlítása 

 Vásárlás ruházati boltban 

 Családi ünnepek bemutatása 

 Véleménynyilvánítás 

 Szándék, kívánság, remény kifejezése 
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A2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Elöljárószók tárgy- és részes esettel 

 Feltételes mód jelen idő  

 Szenvedő szerkezet (Vorgangspassiv) képzése jelen időben  

 Műveltetés 

 A melléknév ragozása  

 Visszaható névmás, visszaható igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 Szűkebb és tágabb lakókörnyezet 

 Közlekedés 

 Szabadidő 

 Divat, szépségápolás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 A lakás és környékének bemutatása 

 Közlekedési viszonyok leírása 

 Szabadidős tevékenységek bemutatása 

 Javaslattétel, tanács 

 Véleménynyilvánítás 
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A2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Egyszerű múlt idő   

 A melléknév (gyenge) ragozása 

 Birtokos eset 

 Gyenge főnevek  

 Vonatkozó névmás és vonatkozói mellékmondat 

 Vonzatos igék 

 Szóképzés 

 

Témakörök és szókincs: 

 A munka világa 

 Az életút állomásai 

 Szórakozás, média 

 Kulturális különbségek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 A munkahely, foglalkozás bemutatása 

 Szakmai önéletrajz készítése 

 Telefonos kommunikáció 

 Médiafogyasztási szokások bemutatása 

 Érvelés, vélemény indoklása 

 Egyetértés, ellenvélemény kifejezése 

 Múltban történt események elmesélése 

 Udvarias viselkedés 
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KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális óraszám 180 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

 

KER A2 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd 

lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, 

stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek 

aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő 

témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 

közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben 

megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 

 

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely 

utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az 

érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, 

szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni 

élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is 

meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. 

 

Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, 

amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és 

benyomásairól magánleveleket tud írni. 
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Modulszerkezet: KER B1 / 1-4 

 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Kérdőszóval bevezetett alárendelő összetett mondatok 

 Gyenge főnevek 

 zu+Infinitiv  

 Az obwohl kötőszó használata 

 Melléknévfokozás 

 Melléknévragozás 

 Szóképzés: főnevek képzése 

 

Témakörök és szókincs: 

 Több generáció együttélése 

 Szállodai szobafoglalás 

 Utazással kapcsolatos informálódás 

 Táplálkozási szokások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Személyek jellemzése 

 Érvelés  

 Utazással kapcsolatos információ kérése, adása 

 Telefonos állásinterjú 
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B1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Az egyszerű múlt  

 A régmúlt  

 Időhatározói mellékmondatok 

 Műveltetés 

 A kéttagú kötőszók  

 A vonatkozói mellékmondat különféle formái 

 

Témakörök és szókincs: 

 Vásárlási szokások 

 Társas kapcsolatok 

 Egészség, betegség 

 Az orvosi rendelőben, kórházban 

 Történelem és kultúra 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Érzések leírása 

 Vitatkozás, kritika  

 Célok megfogalmazása 

 Egészségügyi panaszok elmesélése 

 Telefonos reklamáció 
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B1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A célhatározói mellékmondat 

 Visszaható névmás  

 A Vorgangspassiv használata jelen időben 

 Főnevesült melléknevek 

 A jövő idő kifejezése 

 Feltételes mód 

 Elöljárószavak birtokos esettel 

 

Témakörök és szókincs: 

 Egészséges életmód 

 Sport 

 Vásárlási szokások 

 Környezetvédelem 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Célok, szándékok megfogalmazása 

 A sport és az egészséges életmód szerepe 

 Informálódás vásárlás közben 

 A környezettudatos élet fontossága 
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B1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Feltételes mód módbeli segédigékkel 

 während, bis, bevor kötőszók használata 

 Melléknévi igenevek 

 Zu+Infinitiv szerkezetek 

 Főnevesült melléknevek 

 A melléknévi igenevek 

 

Témakörök és szókincs: 

 Ünnepek, szokások 

 Család és karrier 

 Külföldi munka 

 Iskolák, egyetemi tanulmányok 

 Élethosszig tartó tanulás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Képzésekkel kapcsolatos informálódás 

 Iskola, tanulmányok bemutatása 

 A sport és az egészséges életmód szerepe 

 Tanácsadás külföldi munkával kapcsolatban 

 A környezettudatos élet fontossága 
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KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

 

KER B1 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tanegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és 

előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, 

amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az 

aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, 

ha a szereplők köznyelven beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, 

amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, 

nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. 

 

Beszéd – Társalgás: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és 

közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert 

témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és kellő részletességgel fejezi ki 

magát számos, érdeklődési körébe tartozó témában. Ki tudja fejteni a 

véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a különböző 

lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

Írás: Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe 

tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely 

tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud 

világítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, 

élményeknek. 
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Modulszerkezet: KER B2 / 1-8 

 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Vonzatos igék 

 Feltételes mód múlt idő 

 Feltételes múlt módbeli segédigével 

 Kötőszavak mellékmondati szórenddel 

 A határozók sorrendje a mondatban 

 

Témakörök és szókincs: 

 Álláskeresés 

 Önéletrajz, pályázat 

 Munkahely 

 Külföldi munka 

 Munkanélküliség 

 Szabadidős tevékenységek 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Önéletrajz írása 

 Álláshirdetések megértése 

 Állásinterjú 

 Munkával kapcsolatos informálódás 

 Munkavállalás külföldön 

 Üzleti levél 

 Költözéssel kapcsolatos élmények megosztása 

 Híres emberek a célnyelvi országokból 
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B2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek: 

 Időhatározói mellékmondatok 

 Okhatározói mellékmondatok 

 Főnévi igeneves szerkezetek 

 Célhatározói mellékmondatok 

 ohne…zu+Inf, ohne dass, anstatt…zu, anstatt dass használata 

 

Témakörök és szókincs: 

 Nagyvárosi és vidéki élet 

 Lakástípusok 

 Közlekedés 

 Utazás előkészítése 

 Utazás formái 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Érvelés az aktuális témákban 

 Tanácsadás, bátorítás 

 Formális levél írása 

 Okok, következmények bemutatása 

 A célnyelvi országok tájegységei, látnivalók 
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B2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek: 

 A Vorgangspassiv (formái, használata) 

 A Zustandspassiv (formái, használata) 

 A zu+Infinitiv szerkezetek összefoglalása 

 Igekötős igék  

 Az es névmás használata 

 Főnévvé vált melléknevek 

 Vonatkozói mellékmondat 

 

Témakörök és szókincs: 

 Munkahely 

 Használati útmutatók 

 Egészséges életmód 

 Betegségek 

 Egészségügyi szakmák 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Munkafolyamatok bemutatása 

 Érvek és ellenérvek (gyógyszerek, természetgyógyászat) 

 Betegségek bemutatása 

 Tanácsadás az egészséges életmóddal kapcsolatban 

 Reklamáció 

 Hibabejelentés 
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B2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Mellékmondatok összefoglalása 

 Módbeli segédige a szenvedő szerkezetben 

 A szenvedő szerkezet alternatív formái  

 Elöljárószavak tárgy, részes, birtokos esettel 

 Vonzatos igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 Étkezési szokások 

 Egészséges táplálkozás 

 Egészséges életmód 

 Éttermi rendelés, reklamáció 

 Összehasonlítás (éttermek) 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Étkezési szokások bemutatása 

 Érvek és ellenérvek (gyorséttermek, vegetáriánus életmód) 

 Rendelés 

 Reklamáció 

 Tárgyalási stratégiák 
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B2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek: 

 Melléknévi igeneves szerkezetek 

 Melléknévragozás 

 Módhatározói mellékmondatok  

 Főnévi vonzatok 

 

Témakörök és szókincs: 

 Vásárlási szokások 

 Divat, öltözködés 

 Kereskedelem, fizetési eszközök 

 Szolgáltatások (bank, posta)  

 Ünnepek 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek: 

 Telefonos reklamáció 

 Érvek, ellenérvek (internetes vásárlás, divat) 

 Panaszlevél 

 Informálódás, banki ügyintézés 

 Programok megtervezése 

 Kulturális különbségek 

 A célnyelvi országok ünnepei 
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B2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Állandósult szókapcsolatok 

 Vonzatos főnevek, igék, melléknevek 

 Melléknévfokozás 

 je…desto/umso kötőszavak 

 

Témakörök és szókincs: 

 Olvasási szokások, nyomtatott sajtó 

 Tévénézési szokások 

 Számítógép, internet 

 A kommunikáció formái 

 Közösségi oldalak 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Diagram elemzése 

 Prezentáció 

 Érvek, ellenérvek (média, kommunikáció) 

 Probléma felvetése, megoldási javaslatok 
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B2.7. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Módbeli segédigék alternatívái 

 Módbeli segédigék másodlagos jelentése  

 Az értelmező jelző 

 Vonatkozói mellékmondatok 

 A wer, was vonatkozói névmások használata 

 

Témakörök és szókincs: 

 Globalizáció 

 Távkapcsolatok 

 Problémák a társas kapcsolatokban  

 A társas kapcsolatok régi és új formái 

 Női és férfi szerep a családban 

 Család és karrier 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Valószínűség, bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 

 Érzelmek, indulatok, harag kifejezése 

 Társas kapcsolatok a célnyelvi országokban 

 Hosszabb beszámoló, esszé írása 

 Logikai összefüggések árnyalt kifejezése 
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B2.8. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Feltételes mód jelen és múlt idő 

 Az óhajtó mondat 

 A majdnem kifejezése 

 Mellékmondatok als ob, als wenn kötőszavakkal 

 A Konjunktiv használata függő beszédben 

 

Témakörök és szókincs: 

 A tanulás világa 

 Továbbképzés, élethosszig való tanulás 

 Nyelvtanulás 

 Időjárás, éghajlat bemutatása 

 Természeti katasztrófák 

 Környezetünk problémái, a környezetszennyezés következményei 

 Környezetvédelem 

 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Az idézés formái 

 Mások véleményének továbbadása 

 Kívánságok, vágyak kifejezése 

 Életrajz írása, elmesélése 

 Jövőbeni célok ismertetése 

 A célnyelvi országok iskolarendszere 
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KER C1 szint minimális óraszám 240 maximális óraszám 360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

KER B2 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tananyagegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való 

megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és 

rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül 

érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 

szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket 

és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak 

szakterületéhez. 

 

Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán 

keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan 

használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, 

véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz 

tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 

dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket 

részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 

 

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben 

fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett 

témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az 

olvasóhoz tudja igazítani. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-8 

 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Igeidők rendszerezése 

 Futur II. 

 A Futur I. és a Futur II. másodlagos jelentései 

 A módbeli segédigék másodlagos jelentésének rendszerezése 

Témakörök és szókincs: 

 Együttélési formák, új családmodellek 

 Gyermeknevelés 

 Család kontra karrier 

 Az időskorúak helye a társadalomban 

 Több generáció együttélése 

 Generációs problémák Németországban 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Gyermeknevelés Németországban  

 Statisztika: gyermekvállalás a német nyelvű országokban  

 Grafikonok értelmezése, vita a tartalomról  

 Naplóbejegyzések értelmezése  

 Tanácsadó rádióműsor meghallgatása, értelmezése  

 Rövid előadás elkészítése, reagálás a kérdésekre 
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C1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Szenvedő szerkezeti formák rendszerezése 

 Szóképzés főneveknél 

 Modális‐pragmatikai partikulák 

 A függő beszéd  

 Állandósult szókapcsolatok  

Témakörök és szókincs: 

 Lakáshelyzet 

 Ideális otthon 

 Fiatalok lakáshoz jutása 

 A hajléktalanság  

 A szűkebb környezet jellemzői 

 Kommunális ellátottság  

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Mások komplexebb véleményének megértése, azokra reagálás  

 Mások meggyőzése egy adott dologról  

 A főbb mondanivalók kigyűjtése egy újságinterjúból  

 Több rövidebb szöveg elolvasása után saját vélemény kifejtése  

 Érzelmek felismerése és kifejezése szavakkal  

 Mindennapi dolgok a német nyelvű országokban 
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C1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Főnévi és igei szerkezetek átalakítása a mellékmondatban 

 Főnévi és igei szerkezetek átalakítása elöljárós szerkezetekkel 

 Továbbvezető mellékmondatok  

Témakörök és szókincs: 

 Környezetszennyezés és környezetvédelem a hétköznapokban 

 Környezeti katasztrófák és következményeik 

 Alternatív energiaforrások 

 Munka és tanulás világa 

 Élethosszig tartó tanulás, továbbképzés, átképzés 

 Külföldi ösztöndíjak, csereprogramok 

 Külföldi munkavállalás 

 Esélyegyenlőség 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Egyszerűbb, mindennapi szerződések szövegének megértése 

 A hivatali kommunikáció nyelvi kifejezőeszközei 

 Személyes és üzleti levelek megértése, megfogalmazása 

 Beszélgetős műsorok követése, riportok megértése 

 Tárgyalások követése, bekapcsolódás a tárgyalásokba 

 Szakszövegből információkat kigyűjteni    

 A szövegek rejtett értelmének a megértése 
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C1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A birtokos jelzős szerkezetek (das Genitivattribut) 

 Birtokos esetet vonzó elöljárók 

 Genitivus Partitivus 

 Szóképzés: igék főnevesítése 

 Főnévi vonzatok 

 Szövegkoherencia: névmási visszautalás 

Témakörök és szókincs: 

 Hagyományos kereskedelem 

 Fogyasztói társadalom 

 A reklámok szerepe 

 Online vásárlás  

 Pénzforgalom, bank, biztosító hitelek, befektetések 

 Divat, divatirányzatok az öltözködésben és más területen  

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Kritériumok kidolgozása egy szöveg alapján    

 Beszélgetés a bankban, a cégalapítással kapcsolatos kommunikáció 

lefolytatása  

 Félhivatalos levél írása  

 Egy hosszabb szöveg alapján egy adott témáról vélemény kifejtése és 

beszélgetés 

 Rövid rádióműsorok megértése és azok véleményezése  

 Egy témához történő hozzászólások megértése és a különféle aspektusok 

tárgyalása    

 Cégalapítási alapismeretek (Németország, Ausztria) 
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C1.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Szenvedő mondatok körülírásainak ismétlése  

 Szenvedő szerkezet feltételes módban 

 Szenvedő szerkezet módbeli segédigével 

 Szóképzés mellékneveknél 

 Melléknevek vonzatai 

 Többtagú melléknevek 

Témakörök és szókincs: 

 Közlekedés és környezetszennyezés 

 Közlekedési morál, szabálytalanságok 

 Különbségek a hazai és a külföldi (pl. célországi) közlekedési viszonyok 
között. 

 Balesetek megelőzése, a balesetek okai 

 A közlekedés fejlődése és infrastrukturális fejlesztése 

 Az autó karbantartása 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 A hangosbemondó információinak megértése 

 Rövid előadás megértése és kérdések feltevése, megjegyzések 

hozzáfűzése az előadáshoz  

 Egy szöveg állításainak pro és kontra megjelenítése    

 Problémákról vitatkozás lefolytatása és megoldás keresése  

 Egy absztraktabb fogalom megértése, meghatározása, példákkal 

történő alátámasztása  

 A szövegkohézió megteremtésének eszközei 
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C1.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 Páros kötőszavak 

 A szövegkoherencia eszközei 

 Kötőelemek kontextusban  

Témakörök és szókincs: 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód feltételei, lehetőségei.  

 Népességcsökkenés, családi pótlék, nyugdíjrendszer. 

 Civilizációs betegségek és elterjedésük, veszélyességük. 

 Szervátültetés. 

 A sport szerepe az egészség megőrzésében és a nevelésben. 

 Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési, szórakozási 
formák.  

 Közművelődési lehetőségek, kulturális élet városban és falun. 

 A társas összejövetelek: civil szervezetek, sportegyesületek, ifjúsági 
szervezetek, klubok. 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Egészségügyi statisztikák a német nyelvű országokban  

 Német nyelvű országok írott és digitális médiumai 

 A jogi intézmények Németországban, bírósági eljárás résztvevői  

 Polgári kezdeményezések  

 Olvasási szokások Németországban 

 Blogbejegyzéshez kapcsolódóan vélemény kifejtése, vitázás 
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C1.7. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek: 

 Igeneves szerkezetek + zu  

 Bővített melléknévi igeneves szerkezetek 

 Elváló igekötős igék rendszerezése  

 Határozott névelő és mutató névmás  

 A határozatlan névelő névmási használata 

Témakörök és szókincs: 

 Fiatalság, öregség, generációk együttélése 

 Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

 Életkilátások, életvitel 

 Társadalmi szerepvállalás, önkéntesség,  

 Portré, életrajz, visszaemlékezés 

 Érdekszövetségek, érdekhálók 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Az önkéntesség szerepe Németországban  

 Statisztika a fiatalkorú bűnözésről Németországban  

 Kiosztható vázlat készítése 

 Generációsproblémák Németországban  

 Nyelvi tabuk, udvariassági normák 

 Pozitív, negatív, és kritikus álláspont megfogalmazásának nyelvi eszközei 
írásban és szóban 
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C1.8. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek: 

 Igeképzés nem elváló igekötőkkel 

 Igekötők és jelentés kapcsolata 

 Módbeli segédigék alternatívái  

 Szórendi variációk  

Témakörök és szókincs: 

 A külföldi utakon szerzett tapasztalatok és élmények 

 Ismerkedés a célnyelv országaival, azok kultúrájával 

 Az idegenforgalom jelentősége 

 A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

 Ünnepek, szokások a célnyelvi országokban 

 Kulturális különbségek 

 Beilleszkedés, migrációs problémák 

 Hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek: 

 Ünnepek, nemzeti hagyományok 

 Tájegységek, régiók 

 Komplex téma strukturált előadása 

 Beszámolók írása komplex témáról  

 Fiktív szövegek értelmezése 

 Híres emberek, történelmi személyiségek 
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KER C2 szint minimális óraszám 180 maximális óraszám 270 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

KER C1 követelményeinek megfelelő nyelvtudás 

Az előző tananyagegység sikeres elvégzése, vagy a szintfelmérésen való 

megfelelés 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az 

élőben hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha 

van ideje megszokni az akcentust. 

 

Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy 

formájú elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, 

irodalmi művet. 

 

Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, 

vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a 

különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok 

finom kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és 

fogalmazza át a mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a 

helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti 

meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 

megjegyezze. 

 

Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő 

szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és 

cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges 

pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi 

műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-6 

 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 
finomítása. 

Témakörök és szókincs: 

 Média és kommunikáció 

 Közszolgálati és kereskedelmi tv 

 A tájokoztatás objektivitása/pártatlansága 

 A médiák ellenőrzöttségének és függetlenségének kérdése 

 Az Internet térhódításának hatása a jövő média eszközeire 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Álláspontok előadása, kérdések megválaszolása, reagálás ellenérvekre 

 Szövegszervező nyelvi eszközök széles körének alkalmazása 

 Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés vagy probléma 

megoldása során 

 Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az 

érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot 

 Egy szakszöveg megértése és összefoglalása 
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C2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 
finomítása. 

Témakörök és szókincs: 

 A célnyelvi országok 

 Élet német nyelvterületen (német nagyvárosok, német települések, 
munkalehetőségek) 

 A német nyelv és a német nyelvű kultúra szerepe a világban 

 Német irodalmi művek 

 A világörökség és a német nyelvű országok 

 Hagyományok és szokások német nyelvterületen 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Beszélgetésben elhangzottak összegzése több forrásból származó 

információ esetén 

 Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a 

homályos pontok tisztázása céljából 

 A társadalmi érintkezés különböző területein atipikus nyelvi stilisztikai 

eszközök felismerése és használata 

 A német nyelv és a német nyelvű kultúra szerepe a világban 

 A német nyelvterület országainak történelme, kulturális jellemzői és 
szerepe 
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C2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 
finomítása. 

Témakörök és szókincs 

 Ember és társadalom 

 Közösségek: természetes és virtuális közösségek 

 Hagyományőrzés 

 Műkedvelői tevékenységek, egyesületek, exkluzív hobbik 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Szlengben használatos szavak megértése, használata  

 Különféle német dialektusok megértése 

 Tipikus anglicizmusok a német nyelvhasználatban 

 Szólások és közmondások – kulturális emlékezet és nyelv összefüggései  

 Metaforák, szimbólumok és egyéb trópusok értelmezése 
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C2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 
finomítása. 

Témakörök és szókincs: 

 Az ember, a tudomány és a technika kapcsolata 

 A legfontosabb tudományos fejlesztések, találmányok és a társadalmi 
fejlődés kapcsolata 

 Természettudomány fejlődése: a kutatások határai fizikai és etikai 
értelemben 

 A számítógép jótékony és káros hatásainak összehasonlítása 

 Az Internet térhódításának hatása a média eszközeire 

 A számítógép jótékony és káros hatásai 

 Tudomány az egészségügy szolgálatában 

 Orvostudomány fejlődése, eutanázia 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Nyelvhelyességi kérdések a szóhasználatban  

 Helyesírási szabályok rendszerezése  

 Rövidítések a német nyelvben  

 A hivatali kommunikáció szóbeli és írásbeli nyelvi kifejezőeszközei  

 A világörökség és a német nyelvű országok  

 Hagyományok és szokások  

 Nyelvi klisék és kulturális sztereotípiák összefüggései 
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C2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 
finomítása. 

Témakörök és szókincs: 

 Társadalmi problémák a 21. században 

 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek 

 A modernkori népvándorlás és annak a társadalomra gyakorolt hatása 

 A munkanélküliség és annak szociális, gazdasági hatásai 

 A gazdagság – szegénység kérdései 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Migráció és kisebbségek  

 A német nyelvű országok és az Európai Unió  

 Németország és a német nyelvű országok megítélése 

 A nyelvi interferencia jelenségei, tekintettel a kettősnyelvűségre, a 
többnyelvűségre  

 A nyomatékosítás és a kiemelés eszközei  

 A sűrítés, tömörítés eszközei 
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C2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 

finomítása. 

Témakörök és szókincs 

 A 21. század globális problémái 

 Túlnépesedés, környezetszennyezés, terrorizmus 

 Etikai kérdések 

 Értékválság 

Kommunikáció és civilizációs ismeretek:  

 Redundancia a szöveg megformáltságában  

 A nyomatékosítás és a kiemelés eszközei a szövegekben  

 A tömörítés eszközei a szövegek megformáltságában  

 Stílusárnyalatok strukturális vonatkozásai  

 A társadalmi érintkezés különböző területein és meghatározott 

helyzetekben tipikus nyelvi‐stilisztikai eszközök felismerése és használata  

 A nyelvi humor kifejezésmódjai 

 

 


