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KÉPZÉSI PROGRAM  

1. A képzési program  

1.1. Megnevezése Német C2 1 1 066 - KER C1-es szint 

1.2. OKJ azonosító  nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója 

Német C2 1 1 066 számú nyelvi programkövetelmény 

1.4. Engedély megszerzését követően a 

nyilvántartásba-vételi szám  

E-000445/2014/C002 

1.5. A képzési program célja A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák 

elsajátítása. Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől KER C1 szintig. 

1.6. A képzési program célcsoportja Nyelvtanulók és olyan résztvevők, akik az angol nyelvet 

szeretnék elsajátítani. 

Bármilyen olyan természetes személy (felnőtt illetve a 2013. évi 

LXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt 

résztvevők.), aki felnőttképzésben részt kíván venni. 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1 KER A1 szinten:  

Önálló beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az 

ismerőseit. 

 

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. 

2.2. KER A2 szinten  

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

Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid 

hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket. 

 

Beszéd – Társalgás: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél 

információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még 

akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt 

vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és 

más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy előző szakmai 

tevékenységeiről. 

Írás: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni. 

 

2.3. KER B1 szinten: 

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. 

 

2.4. KER B2 szinten: 

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. 
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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. 

 

2.5 KER C1 szinten: 

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. 

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

 

3.1. Iskolai végzettség Nincs iskolai végzettséghez kötődő feltétel. 

3.2. Szakmai végzettség Nincs szakmai végzettséghez kötődő feltétel. 

3.3. Szakmai gyakorlat Nincs szakmai gyakorlathoz kötődő feltétel. 

3.4. Egészségügyi alkalmasság Nincs egészségügyi alkalmassághoz kötődő feltétel. 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek A képzési program kezdő szintről indul (A1.1.) melyhez nem 

tartozik kötelező bemeneti követelmény. Amennyiben a képzésben 

részt vevő az A1.1. modultól eltérő modulba szeretne 

bekapcsolódni, teljesítenie kell a képző intézmény által használt 

szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez. 

A további modulok megkezdéséhez az előző 

tananyagegységek ismerete szükséges. 

Amennyiben a képzésben részt vevő szeretne 

bekapcsolódni, teljesítenie kell a képző intézmény által 

használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez 

vagy ha 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal 

rendelkezik, akkor az abban feltüntetett képzettségi 

szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat. 
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3.6. Egyéb feltételek Felnőttképzési szerződés megkötése a képző intézmény és a 

résztvevő között, a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvény 

tartalmi követelményei alapján 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Haladási napló és jelenléti ív a 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 

24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti tartalommal, naprakész 

adatokkal, folyamatosan vezetve 

4.2. Megengedett hiányzás A felnőttképzési szerződésben megjelölt modul/képzés 

óraszámának legfeljebb 20%-a,. (valamennyi modul 

vonatkozásában)  

A felnőttképzési szerződésben rögzített képzés során a 

résztvevő hiányzásának mértéke nem haladhatja meg a 20%‐

ot. Egy képzés során egy megvalósuló modul esetén a modul 

óraszámának 20%‐a, több modul egymást követő 

megvalósulása esetén modulonként meghatározott 

óraszámok 20% százaléka. 

4.3. Egyéb feltételek Felnőttképzési szerződés megkötése a képző intézmény és a 

résztvevő között, a 2013. évi LXXVII. Felnőttképzési törvény 

tartalmi követelményei alapján 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  

 

950 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma -- 

5.3 Összes óraszám  

 

950 óra 

 

6. A képzés formájának, típusának, fajtájának meghatározása 

6.1. A képzés formája csoportos képzés  
6.2 A képzés típusa kontaktórás nyelvi képzés 

6.3 A képzés fajtája általános nyelvi képzés 

6.4. A képzés szintjei KER A1 szinttől KER C1 szintig 

 7. A tananyagegységek 

 

 A tananyagegység 

megnevezése 

A tananyagegység óraszáma A tananyagegység bemeneti 

feltétele 

7.1. A1.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.2. A1.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.3. A2.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.4. A2.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.5. B1.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.6. B1.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.7. B1.3 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 
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7.8. B2.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.9. B2.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.10. B2.3 modul 50 óra Lásd 3.5 pont 

7.11. B2.4 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.12. B2.5 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.13. B2.6 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.14. C1.1 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.15. C1.2 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.16. C1.3 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.17. C1.4 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.18. C1.5 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 

7.19. C1.6 modul  50 óra Lásd 3.5 pont 
A képzés struktúrája  

A modul 

sorszáma  

A tananyagegység 

megnevezése 

Óraszám Összóraszám  

szintenként 

Megszerezhető minősítés 

1. A1.1 modul  50 óra  

100 óra 

tanúsítvány/igazolás  

2. A1.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

3. A2.1 modul  50 óra  

100 óra 

tanúsítvány/igazolás  

4. A2.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

5. B1.1 modul  50 óra  

 

150 óra 

tanúsítvány/igazolás  

6. B1.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

7. B1.3 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

8. B2.1 modul  50 óra  

 

 

 

300 óra 

tanúsítvány/igazolás  

9. B2.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

10. B2.3 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

11. B2.4 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

12. B2.5 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

13. B2.6 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

14. C1.1 modul  50 óra  

 

300 óra 

tanúsítvány/igazolás  

15. C1.2 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

16. C1.3 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

17. C1.4 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

18. C1.5 modul  50 óra tanúsítvány/igazolás  

19. C1.6 modul 50 óra tanúsítvány/igazolás  

  Összes: 950 óra  

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  A1.1 modul 
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7.1.2. Célja Lásd: 2.1 pontban meghatározottak. 

7.1.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 az ABC 

 létige ragozása 

 mondatszerkezetek: kijelentő mondat 

 kérdőmondatok a wie, woher, wo, was – kérdőszavakkal 

 igeragozás 

 személyes névmások 

 főnevek egyes és többes számban 

 névelők: die/der/das/ ein/eine 

 tagadás: kein/keine 

 összetett szavak: das Kursbuch 

 múltidő: Präteritum a sein igével 

 W-kérdések 

 kijelentő és kérdőmondatok 

 birtokos névmások alany esetben 

 névelők tárgy esetben, 

 kérdőmondat a wann kérdőszóval: von wann bis wann? 

 időre vonatkozó elöljárószók: am, um, von … bis 

 elváló igekötős igék 

 tagadás a nicht-el 

 múlt idő: Präteritum von haben 

 elöljárószók: in, neben, unter,auf, vor, hinter, an, zwischen, bei 

részes 

esettel 

 sorszámnevek 

Témakörök 

 kapcsolatfelvétel 

 a kávézóban 

 nyelvtanfolyamon 

 országok, városok, nyelvek 

 emberek és lakhelyek 

 határidők 

 tájékozódás 

Kommunikatív szándékok 

 német nevek 

 nemzetközi szavak németül 

 valakit üdvözölni 

 érdeklődés név és származás iránt 

 betűzés 

 beszélgetést kezdeményezni 

 másoknak bemutatkozni 

 számolás 

 rendelni és fizetni 

 telefonszámokat elmondani és megérteni 

 tárgyak után kérdezni, tárgyak megnevezése 

 vmit megkérdezni 

 városokról és nevezetességekről beszélni 

 országok és nyelvek ismerete 

 földrajzi helyzet megadása 
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 grafikai ábra kiértékelése, 

 egy lakást jellemezni 

 személyekről és dolgokról beszélni 

 időpontokat egyeztetni 

 napirend leírása 

 késés miatt elnézést kérni 

 emberek munkahelyét jellemezni, vkit bemutatni a munkahelyen 

 leírni ki hogyan jut el a munkahelyére 

 időpontokat lebeszélni telefonon 

7.1.4. Terjedelme 50 óra 

7.1.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák 

száma 
-- 

7.1.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése  A1.2 modul 

7.2.2. Célja Lásd: 2.1 pontban meghatározottak. 

7.2.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 módbeli segédigék: müssen, können 

 mondatkeret 

 birtokos névelő 

 kein tagadószó tárgyesetben 

 elöljárószók: in, durch, über tárgyesettel 

 elöljárószók: zu, an … vorbei részes esettel 

 módbeli segédige: wollen 

 múltidő: Perfekt rendhagyó és nem rendhagyó igékkel 

 időbeli viszonyok: jeden Tag, manchmal, nie 

 kérdőszó: welch- 

 összehasonlítás: viel, gut, gern 

 melléknevek tárgyesetben 

 határozatlan névelő 

 mutató névmás: dieser – dieses – diese / der – das – die 

 es személytelen alany időjárási kifejezésekben 

 felszólító mód 

 módbeli segédige: dürfen 

 személyes névmások tárgyesete 

Témakörök 

 munka 

 Berlin 

 szabadidő és utazás 

 ételek italok 

 öltözködés 

 test és egészség 
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Kommunikatív szándékok 

 szakmákról beszélni 

 napirend és tevékenységek bemutatása 

 statisztikát kiértékelni 

 útbaigazítást kérni 

 egy utazás elmesélése 

 Berlin nevezetességei 

 képeslap megírása 

 nyaralási élményekről mesélni 

 egy baleset leírása 

 egyszerű szöveg megírása 

 bevásárlás: kérdések és válaszok 

 az árak után érdeklődni 

 étkezésekről beszélni, szívesen fogyasztott ételek bemutatása 

 egy receptleírást megérteni és továbbadni 

 ruhákról beszélni, méretek ismerete 

 időjárási adatok megértése 

 testrészek megnevezése, betegség tüneteinek elmondása 

 javaslatok és utasítások megértése/adása 

 levél megírása 

7.2.4. Terjedelme 50 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.2.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése  A2.1 modul 

7.3.2. Célja Lásd: 2.2 pontban meghatározottak. 

7.3.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 mellékmondat a weil kötőszóval 

 összehasonlító mondatok: als/wie 

 melléknév fokozás: am höchsten, am weitesten 

 birtokos névmások részes esetben 

 melléknevek részes esetben 

 mellékmondatok a dass kötőszóval 

 a birtokos-s, 

 a sollen módbeli segédige 

 visszaható névmások 

 időhatározók: zuerst, dann, danach 

 vonzatos igék:sich ärgern über 

 határozatlan névmások: niemand, wenige, viele,alle 
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 alárendelt kérdő mondatok ob kötőszóval és W-kérdőszavakkal 

 melléknévragozás névelő nélkül alany esetben és tárgy esetben 

 személyes névmások részes esetben: mit dir, mit ihm 

 vonatkozó mondatok 

 vonatkozó névmások alany és tárgy esetben 

Témakörök 

 nyelvek és életrajzok 

 családi album 

 utazás és mobilitás 

 aktív szabadidő 

 média 

 szórakozás 

Kommunikatív szándékok 

 idegen nyelvekről beszélni, nyelvtanulás okait megnevezni 

 családról és családi ünnepekről beszélni 

 fotók alapján személyek leírása 

 vkit felköszönteni, vkit meghívni egy családi eseményre 

 egy utazási élmény elmesélése 

 sejtések kinyilvánítása 

 útitervek olvasása 

 utazás tervezése és foglalása német nyelvterületre 

 ellentétek kifejezése 

 alternatívák kifejtése 

 hobbikról és érdeklődésekről beszélni 

 pozitívan/negatívan/meglepve reagálni 

 reklamálás kifejezése 

 beszélni a média eszközeiről 

 rövid, személyes közlések megírása (sms, e-mail) 

 kedvelés kifejezése 

 egy étlap olvasása 

 rendelés egy német étteremben 

 beszélgetés az ismerkedésről/ kapcsolatokról 

7.3.4. Terjedelme 50 óra 

7.3.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.3.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése  A2.2 modul 

7.4.2. Célja Lásd: 2.2 pontban meghatározottak. 

7.4.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 módbeli segédigék múlt időben (Präteritum) 
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 mellékmondatok az als kötőszóval 

 időhatározószók:damals, früher, heute, jetzt 

 igék Präteritum - ban: er lebte, ich arbeitete, es gab 

 múltidők: Perfekt und Präteritum –beszélt és írott nyelv 

 kötőszavak: denn – weil 

 a werden ige 

 főnevesítés:Nominalisierungen: wohnen – die Wohnung, lesen – 

das Lesen 

 kívánságok, udvariasság kifejezése: hätte,könnte alakokkal 

 előljárószavak részesetben 

 igék részes esettel 

 igék részes és tárgyesettel 

 okozat és következmény kifejezése: mellékmondatok a wenn 

kötőszóval 

 határozatlan névmások: einige, manche 

 kettős előljárószavakat vonzó igék: legen/liegen 

 vonatkozói mellékmondatok: in 

 mit + részes eset 

 mellékmondatok um … zu és damit kötőszóval 

 passzív mondatok werden/wurden segédigével 

Témakörök 

 otthon 

 kulturális élet 

 a munka világa 

 ünnepek és ajándékok 

 érzések, érzelmek 

 tudósok és találmányok 

Kommunikatív szándékok 

 a városi és vidéki élet összehasonlítása 

 lakáshirdetések olvasása, egy lakás iránt érdeklődni 

 egy költözés megtervezése 

 háztartási balesetekről tudósítani 

 kulturális érdeklődés kinyilvánítása 

 megtervezni egy városlátogatást Németországban 

 egy színházi látogatás tervezése 

 múltról beszélni és írni 

 kívánságok kifejezése egy állással kapcsolatosan 

 álláshirdetések tanulmányozása, egy önéletrajz megértése 

 üzenetet hagyni telefonon 

 udvarias kérés 

 ünnepekről és szokásokról beszélni 

 ünnepek a német nyelvű országokban 

 országok ünnepi szokásait összehasonlítani 

 érzések felismerése, érzelmek kifejezése, érzésekre reagálni 

 egy filmről beszélni 

 termékek/találmányok leírása 

 elmagyarázni a dolgok használatát 

 okok/célok kifejezése 

 események bemutatása 

7.4.4. Terjedelme 50 óra 
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7.4.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.4.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.5. Tananyagegység 

7.5.1. Megnevezése  B1.1 modul 

7.5.2. Célja Lásd: 2.3 pontban meghatározottak. 

7.5.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 mellékmondatok – während használatával 

 a rendhagyó igék múltideje (Präteritum) 

 főnevesítés: zum 

 mondatok a wenn (dann)kötőszókkal 

 módbeli segédigék feltételes módban Konjunktiv II. 

 kötőszavak: darum/deswegen/deshalb 

 határozószók fokozása:ein bisschen, sehr, ziemlich, besonders 

 felszólítás 

 mellékmondatok a weil kötőszóval 

 zu + infinitiv szerkezet 

 fosztóképzők: los és un 

 dass kötőszó a mondatban 

 melléknevek a főnevek előtt 

 kicsinyítő képző: chen 

 a névelő nélküli melléknévragozás (alany és tárgy eset) 

Témakörök 

 az idő 

 hétköznapok 

 férfiak-nők-párok 

 német nagyvárosok 

Kommunikatív szándékok 

 kérdéseket megválaszolni 

 fotókról és emlékekről beszélni 

 történeteket elmesélni 

 saját magát bemutatni és jellemezni 

 időről és időérzékről beszélni 

 információkat kommentálni 

 német történelem alapvető ismerete 

 hétköznapi problémákról beszélni 

 tanácsot adni 

 valamit megindokolni 

 klisékről beszélgetni 

 nők és férfiak közti hasonlóságok illetve különbségek 

 párkapcsolati problémák kifejtése 

 egy terület vagy régió történelmét elmesélni 

 helyeket vagy településeket jellemezni a célnyelvi országokban 
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 dialektusokat felismerni 

 tájismeret a német nyelvi országokban 

7.5.4. Terjedelme 50 óra 

7.5.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.5.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.5.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.6. Tananyagegység 

7.6.1. Megnevezése  B1.2 modul 

7.6.2. Célja Lásd: 2.3 pontban meghatározottak. 

7.6.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 feltételes mód: Konjunktiv II. : wäre, hätte, würde, könnte 

 wegen + birtokos eset 

 jövő idő kifejezése werden+főnévi igenév 

 páros kötőszavak: je…desto…/nicht…., sondern…. 

 melléknévi igenév: Partizip I. 

 mellékmondat az obwohl kötőszóval 

 páros kötőszavak: nicht nur, sondern auch/weder… noch 

 tanács kifejezése: wenn, sollte 

Témakörök 

 iskola és oktatás 

 klíma és környezetünk 

 kellemetlenség 

Kommunikatív szándékok 

 iskoláról és szakmákról való társalgás 

 kívánságokról és vágyakról valamint irreális elképzelésekről 

beszélni 

 környezeti katasztrófákról szóló hírek megértése 

 előrejelzések 

 következtetések 

 egy élethelyzetet kommentálni 

 viselkedési szabályok ismerete az asztalnál 

 gesztusok alkalmazása 

 prezentációra való felkészülés 

 projektjavaslatok előadása 

 életszakaszok 

 német irodalmi szövegek olvasása és feldolgozása 

 konfliktuskezelés kifejezése 

7.6.4. Terjedelme 50 óra 

7.6.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.6.6. Gyakorlati órák száma -- 
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7.6.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.7. Tananyagegység 

7.7.1. Megnevezése  B1.3 modul 

7.7.2. Célja Lásd: 2.3 pontban meghatározottak. 

7.7.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 sejtés kifejezése: könnte 

 régmúlt: Plusquamperfekt 

 mellékmondatok a seit kötőszóval 

 birtokos névmások birtokos esetben 

 a lassen ige használata 

 a szenvedő szerkezet kiegészítő formái: a man általános alany 

 a vonatkozói névmás birtokos esetben 

 kérdőszavak: wofür, woran, worüber, wovon, womit 

 a brauchen zu + infinitiv szerkezet 

 ellentétes mondatok: trotzdem 

 páros kötőszavak: entweder… oder… 

 főnevek: -keit és -heit végződéssel 

Témakörök 

 generációk 

 migráció 

 Európa 

Kommunikatív szándékok 

 valószínűsítés 

 Németország politikai helyzetének alapvető ismerete 

 európai intézmények ismerete 

 alternatívák és ellentétek felsorakoztatása 

 részvétel small talk - ban 

 állásinterjún előforduló általános kérdések feldolgozása 

 társalgái etikett ismerete 

 véleményezés és indoklás 

7.7.4. Terjedelme 50 óra 

7.7.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.7.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.7.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.8. Tananyagegység 

7.8.1. Megnevezése  B2.1 modul 

7.8.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 
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7.8.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 időhatározói kötőszavak 

 zu+főnévi igeneves szerkezetek jelen időben és múlt időben 

 feltételes mód: Konjunktiv II. - tanácsadás 

 a határozók fokozása 

 dupla tagadás 

 melléknév fokozás ismétlése 

 főnevesítés a zum előljárószóval 

 mellékmondatok um...zu szerkezettel 

Témakörök 

 mesék világa 

 törvények és szabályok 

 a digitális világ 

Kommunikatív szándékok 

 meghívások közlése/elfogadása/lemondása 

 munkával kapcsolatos kívánalmak közlése 

 mesék elmesélése 

 híres német meseírók 

 életrajzok olvasása 

 jegyzetelés 

 képeket összehasonlítani 

 reklámszöveg elkészítése 

 ismert német termékek reklámjai 

 kötelezettségekről és szabályokról beszélni 

 tiltott/engedélyezett dolgok ismerete 

 sejtések kinyilvánítása 

 panaszkodni 

 konfliktusok megoldása 

 panaszlevél megírása 

 tanácsadás 

 médiafajtákról beszélgetést folytatni 

 egy grafikont kiértékelni és kommentálni 

 e-mail írása 

7.8.4. Terjedelme 50 óra 

7.8.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.8.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.8.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.9. Tananyagegység 

7.9.1. Megnevezése  B2.2 modul 

7.9.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 
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7.9.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 főnévi igenevek képzése igékkel és főnevekkel 

 mellékmondat a főmondat előtt 

 főnévi igenevek képzése (Partizip I.) 

 igék helye a fő és mellékmondatban 

 mondatrészek felismerése 

 igék és kiegészítésük 

Témakörök 

 gasztronómia 

 a természet 

Kommunikatív szándékok 

 élelmiszerekről és étkezési szokásokról beszélni 

 német éttermek specialitásai 

 valamit kialkudni/megerősíteni/megrendelni 

 egy szöveget kiértékelni és összefoglalni 

 ötletek/gondolatok összegzése 

 egy lakóhely jellemzése 

 utazási célok ismertetése német nyelvterületen 

 egy képzés tartalmának ismertetése 

7.9.4. Terjedelme 50 óra 

7.9.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.9.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.9.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.10. Tananyagegység 

7.10.1. Megnevezése  B2.3 modul 

7.10.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 
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7.10.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 főnév+ige kapcsolatok 

 visszaható névmások ismétlése 

 melléknévpárok (-los-voll) 

 függő beszéd 

 ok-okozati összefüggések és kötőszavaik 

 határozatlan névmás: irgendwer, irgendwelche 

Témakörök 

 munkabírás 

 szerelem 

 a könyvek világa 

Kommunikatív szándékok 

 munkahelyi beszélgetések folytatása 

 munkakeresés és állásinterjún való részvétel 

 táblázatos önéletrajz megírása 

 hipotézisek megvitatása 

 kapcsolatokról beszélgetni 

 benyomások leírása 

 egy kritika megírása 

 könyvekről és olvasási szokásokról beszélgetni 

 német írók/költők 

 vitát vezetni/megszakítani/összefoglalni 

 egy témával kapcsolatos előnyök és hátrányok felsorolása 

7.10.4. Terjedelme 50 óra 

7.10.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.10.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.10.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.11. Tananyagegység 

7.11.1. Megnevezése  B2.4 modul 

7.11.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.11.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 feltételes mód: Konkunktiv II. irreális összehasonlításokban als, 

als ob, als 

wenn kötőszavakkal 

 előljárószavak: dank és wegen 

 szenvedő szerkezet és kiegészítései 

Témakörök 

 az extremitás világa 

 természet és technika 

Kommunikatív szándékok 

 szokatlan/extrem élményekről beszámoló 
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 szövegek összefoglalása 

 pozitív és negatív véleményezés 

 megértést/csodálkozást/meglepettséget mutatni 

 technikai fejlődések ismertetése 

 fogalmak definíciója 

 események és cselekmények leírása 

 technikai leírások megértése 

7.11.4. Terjedelme 50 óra 

7.11.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.11.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.11.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.12. Tananyagegység 

7.12.1. Megnevezése  B2.5 modul 

7.12.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.12.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 es a mondatban 

 tagadás elő és utótagokkal 

 elöljárói határozószók 

 haben + zu/brauchen + zu szerkezetekben 

Témakörök 

 divat és életstílus 

 vásárok 

 hivatali ügyek 

Kommunikatív szándékok 

 magazintémák megbeszélése: divat, kapcsolatok 

 német magazinok 

 kiállításokról és termékekről beszélni 

 újításokról beszélgetést folytatni 

 tapasztalatok felől érdeklődni 

 termék bemutatása 

 kiállításon beszélgetést folytatni 

 német célnyelvi országok híres kiállításai 

 valakit meggyőzni 

 vázlatpontok írása és megértése 

 egy költemény előadása 

7.12.4. Terjedelme 50 óra 

7.12.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.12.6. Gyakorlati órák száma -- 



Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 

1161 Budapest, Pálya u. 73. 

E-000445/2014 

18 
 

7.12.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.13. Tananyagegység 

7.13.1. Megnevezése  B2.6 modul 

7.13.2. Célja Lásd: 2.4 pontban meghatározottak. 

7.13.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 modális partikulák 

 a módbeli segédigék alanyi használata 

 függő beszéd: függő kérdések 

 visszaható névmások 

 elöljárószók birtokos és részes esetben 

 kötőszavak: indem és sofern 

 vonatkozói névmások birtokos esetben 

Témakörök 

 építészet 

 az átlagos németek 

 utcák és történetük 

Kommunikatív szándékok 

 fogalmak definiálása 

 az építészetről beszélgetni 

 egy életrajz kikeresése és bemutatása 

 németek jellemzése 

 statisztikai adatok visszaadása 

 vmilyen téma megvitatása 

 történelmi események megbeszélése 

 Németország történelmi alapadatainak ismerete 

7.13.4. Terjedelme 50 óra 

7.13.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.13.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.13.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.14. Tananyagegység 

7.14.1. Megnevezése  C1.1 modul 

7.14.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.14.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 melléknévből és igéből képzett főnevek 

 jelzők helye 



Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 

1161 Budapest, Pálya u. 73. 

E-000445/2014 

19 
 

 főnevesítés: állandósult szókapcsolatok 

 névelők utáni melléknevek 

 névelő nélküli főnevek 

Témakörök 

 a zene 

 irodalom 

 identitás 

Kommunikatív szándékok 

 szokások leírása 

 német zeneszerzők ismerete 

 egy statisztikát kiértékelni 

 valamit értékelni 

 az értékelések felismerése 

 előadni egy irodalmi szöveget 

 ismerni német irodalmi műveket 

 különleges életszituációkat bemutatni 

 lényeges információt kivonatolni 

7.14.4. Terjedelme 50 óra 

7.14.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.14.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.14.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.15. Tananyagegység 

7.15.1. Megnevezése  C1.2 modul 

7.15.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.15.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 nominális és verbális stílus 

 szövegvissza idézés a laut, nach, zufolge, gemäß elöljárókkal 

 nem elváló igekötők 

Témakörök 

 idegenként egy országban 

 a színek hatalma 

 mozgalmak 

Kommunikatív szándékok 

 érzelmi hatásokat leírni 

 grafikus szöveggel dolgozni 

 társadalmi akciókat értékelni 

 hipozézisekre reagálni 

 német ifjúsági mozgalmak megnevezése 

7.15.4. Terjedelme 50 óra 

7.15.5. Elméleti órák száma 50 óra 
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7.15.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.15.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.16. Tananyagegység 

7.16.1. Megnevezése  C1.3 modul 

7.16.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.16.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 infinitiv-/dass-mondatok 

 célhatározói mellékmondatos szerkezetek:um ... zu 

 szövegkoherencia: névmási visszautalás 

 szenvedő szerkezeti formák felismerése és rendszerezéseP 

 komplex mellékmondati struktúrák (idő és okhatározói) 

 ige helye a mellékmondatokban 

Témakörök 

 iroda ma és tegnap 

 karrierépítés 

 pillanatfelvétel 

Kommunikatív szándékok 

 összehasonlítani információkat 

 valamit állítani 

 munkavállalás német nyelvterületen 

 feltételezéseket és állításokat vissza adni 

 fotók alapján beszélgetni 

 tudományos, új információkat integrálni 

 közelségek és távolságot kifejezni 

7.16.4. Terjedelme 50 óra 

7.16.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.16.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.16.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10.pont 

7.17. Tananyagegység 

7.17.1. Megnevezése  C1.4 modul 

7.17.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 
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7.17.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 birtokos és részes esettel álló előljárószók 

 igenevek és szófordulatok birtokos esetben 

 szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel feltételes módban 

(Konj.II.) 

 szövegkohézió: időbeni hivatkozás 

 alanyi és trágyi mondatok 

 modális partikulák 

 kötőszavak wenn .../ wenn auch .../ wenngleich 

Témakörök 

 világkereskedelem 

 nemzetközi reklámozás 

 mindennapi egészségügy 

Kommunikatív szándékok 

 összefüggéseket kifejezni 

 egy álláspontot képviselni 

 Németország szerepe a világkereskedelemben 

 kritikusan fellépni 

 különböző szövegekből definíciókat kiemelni 

 valamit körülírni 

 információkat összefűzni 

 érveket és ellenéveket kifejezni, összevetni 

 vitatkozni 

7.17.4. Terjedelme 50 óra 

7.17.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.17.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.17.7 A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

 

7.18. Tananyagegység 

7.18.1. Megnevezése  C1.5 modul 

7.18.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.18.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 főnévi kontra igei stílus: feltételes (wenn vs.bei) és modális (durch 

vs. indem / dadurch dass...) 

 a jövő idő használata Futur I. 

 a jövő idő bővítése (alanyi használat) 

 Textkohärenz: Wiederaufnahme in mündlichen Texten 

 igenév csoportok (streng genommen, kurz erwähnt, grob geschätzt) 

Témakörök 

 egészségügyi világszervezet 

 sokszínűség 

 fogyatkozó és megújuló erőforrások 
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Kommunikatív szándékok 

 valamit kifejteni 

 előadást tartani 

 diagramot készíteni 

 Németországban élő kisebbségek ismerete 

 előnyöket és hátrányokat felsorolni 

 tanácsokat adni és megfogadni 

7.18.4. Terjedelme 50 óra 

7.18.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.18.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.18.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 

7.19. Tananyagegység 

7.19.1. Megnevezése  C1.6 modul 

7.19.2. Célja Lásd: 2.5 pontban meghatározottak. 

7.19.3. Tartalma Nyelvtani szerkezetek 

 függő beszéd feltételes móddal (Konj.I) 

 szövegkohézió: mutatónévelő 

 az udvariasság nyelvtani eszközei 

 partikulák 

 ismétlés 

Témakörök 

 környezetvédelmi stratégiák 

 nyelvismeret 

 a fordítás művészete 

Kommunikatív szándékok 

 bemutatni egy saját álláspontot 

 dialektusokat felismerni 

 politikai szabályozásokat kifejteni 

 nyelvi játékokat ismerni 

 német egynyelvű szótárak használata 

7.19.4. Terjedelme 50 óra 

7.19.5. Elméleti órák száma 50 óra 

7.19.6. Gyakorlati órák száma -- 

7.19.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának 

feltételei 

Lásd 10. pont 
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8. Csoportlétszám   

8.1. Maximális csoportlétszám (fő)   15 fő 

 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

A képzés során: folyamatosan, az egyes tanórák alatt házi feladat ellenőrzése, egyéni és csoportos 

írásbeli és szóbeli számonkérések 

Az egyes modulok végén: záróvizsga, ami akkor sikeres, ha az eredménye minimum 60%-os  

 

A modult záró vizsga követelményei: 

Megszerezhető minősítés: Megfelelt / Nem megfelelt. 

Értékelés: Megfelelt: 60%-100%, Nem megfelelt: 0-59%. 

A teljesítmény-értékelő feladatsort a képző intézmény állítja össze. 

 

A modulzáró vizsga a modul tananyagához és céljaihoz (kimeneti feltételeihez) igazodva kerül 

összeállításra. Írásbeli és szóbeli részből áll, ezen belül az írásbeli rész a nyelvi készségeket, a 

szövegértést és az írásbeli produkciót/interakciót, a szóbeli rész a beszédértést és a szóbeli 

produkciót/interakciót méri.  

A modulzáró vizsgára az utolsó foglalkozáson kerül sor. 

  

10. A képzés zárása 

10.1 A képzés elvégzéséről 

szóló igazolás és 

tanúsítvány 

kiadásának feltételei 

Tanúsítvány kiállításának feltételei: 

 

A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő 

számára a modul sikeres teljesítéséről, amennyiben a résztvevő az 

adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 %-án megjelent, illetve 

sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott képzést záró 

vizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben 

részt vevő legalább 60 %-ot elér a vizsga szóbeli és írásbeli részén is. 

A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg lehet. 

 

Igazolás kiállításának feltételei: 

 
A képzésben részt vevő kérésére a képző intézmény igazolást állít ki 

az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben részt 

vevő részt vett a modulhoz tartozó tanórák legalább 80%-án. 

 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 
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11.1 Személyi feltételek A 393/2013. (XI.12) Korm. rendelet 16.§ (7) bek. ca.) és (7a) 

szerint meghatározott személyi feltételek biztosítása: a képzési 

program szerinti nyelvből nyelvtanári végzettség, vagy 

nyelvtanári végzettség és a képzési program szerinti nyelvből 

”KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret.  

A képzési program óraszámának maximum ötven 

százalékában anyanyelvi oktató alkalmazható, aki a 

tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos 

vagy kisebbségi nyelvként elismerő országban legalább tizenkét 

évfolyamon elvégezte és rendelkezik felsőfokú végzettséggel.  

 

A jogszabály változása esetén a képzési programra vonatkozó 

személyi feltételek biztosítása az aktuális tanfolyam indításakor 

éppen érvényben lévő előírások szerint történik. 

11.2 Személyi feltételek 

biztosításának módja 

A 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 16.§ (9) b) pontjában 

meghatározott módon. Az oktató rendelkezik: 

munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató 

alkalmazását bizonyító más szerződéssel 
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11.3 Tárgyi feltételek A 393/2013.(XI.12) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. a.) - e.) és 

g.) pontjában és a kormányrendelet 1. melléklet II/3. 

pontjában szereplő tárgyi feltételek biztosítása. 

 

Képzési helyszínenként legalább 1 nyelvi szaktanterem az 

alábbiak szerint: 

- tantermenként a résztvevők létszámának 

megfelelően min. 1,5 m2/fő alapterület 

- tantermenként a résztvevők létszámának 

megfelelően tanulóasztalok, székek vagy írólapos 

székek 

- tantermenként 1 db tanári asztal, 1 db tanári szék 

- tantermenként 1 tábla vagy flipchart 

- 1 db hangrögzítő és -lejátszó eszköz (pl. 

magnetofon, CD író-olvasó) 

- legalább 1 WC helyiség (az egy időben jelen lévő 

résztvevői létszám figyelembevételével). 

Szükség szerint: 

- Hang és képlejátszásra alkalmas eszköz vagy 

eszközök 

- Álló és mozgóképvetítő eszköz 

- Nyelvoktató szoftverek 

 

Intézményenként: 

- egy adminisztrációs iroda és irattár. 

- egy ügyfélszolgálati helyiség vagy pult,  

(Az elérhetőségének jelzése minden képzési helyszínen 

kötelező.) 

- legalább egy fénymásoló 

- legalább 1 számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal. 

 

A felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az 

érintett eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű 

eszközzel, felszereléssel. 

 

A jogszabály változása esetén a képzési programra vonatkozó 

tárgyi feltételek biztosítása az aktuális tanfolyam indításakor 

éppen érvényben lévő előírások szerint történik. 

11.4 Tárgyi feltételek 

biztosításának módja 

Bérleti szerződéssel vagy tulajdoni lappal igazoltan az elméleti 

tananyagegységek oktatására alkalmas, a 393/2013.(XI.12) 

Korm. rendelet 1. melléklet II/3. pontjában szereplő tárgyi 

feltételekkel rendelkező oktató terem. 

11.5 Egyéb speciális feltételek nincs ilyen feltétel 

11.6 Egyéb speciális feltételek 

biztosításának módja 

nem releváns 
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11.7. Egyéb tárgyi feltételek A tanuláshoz szükséges taneszközöket (tankönyv, 

gyakorlókönyv, jegyzetfüzet, írószer, szótár) a képzésben részt 

vevők maguk biztosítják. A beszerzésben a képző intézmény a 

résztvevők számára segítséget nyújthat 

 

 

Minősítés helye:                                 Minősítés dátuma:  

       Keszthelyi Mónika               ....................................................................... 

 Szakértő neve          Intézmény képviselőjének aláírása 

       F0435, A-166/2014                                         ....................................................................... 

  Szakértő felnőttképzési szakértői vagy     Szakmai vezető aláírása 

 a felnőttképzési programszakértői nyil- 

vántartásban szereplő nyilvántartási száma 

 

...................................................................... 

    Szakértő aláírása  

 

 

Szakértői vélemény 

 

A képzési programot a 393/2013 (XI. 12.) kormányrendelet 14.§-a értelmében szakértői előminősítés 

céljából megvizsgáltam. A képzési program a 2013. évi LXXVII. Törvény 1.§ (2) bekezdés c) pontja 

szerinti általános nyelvi képzési program és megfelel a Német C2 1 1 066 számú 

programkövetelménynek. (Így a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 1. sz. mellékletében előírt KER 

szintekhez rendelt moduloknak/tananyagegységeknek és az abban meghatározott óraszámoknak is, 

valamint az Fktv 12.§-ában leírt követelményeknek.) A program egyes moduljaiban meghatározott 

tartalom elsajátítható az adott időtartam alatt, a leírt kompetenciák megszerezhetőek a programban 

meghatározott módon, valamint a személyi és tárgyi feltételek és azok biztosítása is megfelelő. 

 

        …………………………………………… 

         A szakértő aláírása 

 

 

 

 


