
Miért érdemes németül tanulni? 

Rengeteg ember beszéli, a tudomány egyik "anyanyelve", komoly érték a 
munkaerőpiacon, ha beszélitek - többek között ezért érdemes németül 
tanulni. 

1. A német a legtöbbek által beszélt anyanyelv az Európai Unióban 
A német a becslések szerint 90-98 millió ember anyanyelve, hat uniós 
országban is hivatalos nyelvek közé tartozik: Németországon és Ausztrián kívül 
Luxemburgban, az olaszországi Dél-Tirolban, a dániai Schleswig 
tartományban, valamint a háromnyelvű Belgiumban. Az Európai Unióban a 
németet beszélik a legtöbben anyanyelvként - és ebben az adatban 
természetesen nincs benne a nem EU-tag Svájc német anyanyelvű 
állampolgárainak száma. 
Minden ötödik uniós polgár német anyanyelvű. Jelentős azoknak a száma, 
akik  a  németet  második  nyelvként  használják,  és  továbbra  is  magas  a  
németet, mint idegen nyelvet tanulók száma. 
Az  Európai  Unió  hosszú  távú  célkitűzései  között  szerepel  az,  hogy  a  jövő 
európai polgára képes legyen az anyanyelvén kívül legalább két idegen 
nyelven kommunikálni. 
Az angolnyelv-tanulás széles körű elterjedése következtében az angol nyelv 
ismerete rövid időn belül magától értetődő lesz. Előnyt fog élvezni az, aki 
további nyelveken is képes kommunikálni, melyek közül Európában a német 
nyelv jelentősége kiemelkedő. 
 
2. A tudomány nyelve 
Állítólag a világon minden tizedik könyvet német nyelven adnak ki, a 
tudomány  második  "anyanyelve".  Németország  több  mint  száz  Nobel-díjast  
adott a világnak, a német anyanyelvű osztrák és svájci tudósokról, 
tehetségekről nem is beszélve. 
 
3. Rengetegen tanulnak németül 
Nagyon népszerű a nyelvtanulók körében - állítólag a japán diákok 68 
százaléka választja ezt a nyelvet, de itthon is a német a második 
legnépszerűbb idegen nyelv, 2016-ban például 27 842-en futottak neki az 
írásbeli és szóbeli vizsgának, több mint 16 ezren bizonyítványt is szereztek 
tudásukról. 
 
4. Sokan tanulnak német nyelvterületen 
Az Engame Akadémia kutatása szerint jelenleg nagyjából tízezer magyar diák 
tanul külföldön, a legtöbben német nyelvterületen, Ausztriában vagy 
Németországban. Nem véletlenül: több német és osztrák egyetem 



kiemelkedő eredményt ér el a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. Azok is 
számtalan német nyelvű képzés közül választhatnak, akik nem szeretnének 
külföldre költözni. 
5. Mert így eredetiben olvashattok ... 
 ... például Goethe-, Kafka-, Böll-, Brecht-műveket. 
 
6. Sokat ér a munkaerőpiacon 
A némettudás sokat ér a munkaerőpiacon − műszaki-mérnöki, informatikai, 
gazdasági vagy akár bölcsészdiplomával is. Magyarországon a működő 
tőkebefektetések 23 százalékát tisztán német vállalatok adják, ezek a cégek 
közvetlen  és  közvetett  módon  több  mint  300  ezer  munkavállalót  
foglalkoztatnak. 
 
7. Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Németország.  
A budapesti Német Nagykövetség honlapján található adatok szerint 
Magyarországon mintegy 7000 olyan vállalkozás működik, amelyet részben 
vagy teljes mértékben német tőkéből alapítottak. Ezek a vállalatok kb. 300000 
ember számára nyújtanak munkalehetőséget. 
Mind a hazai, mind az európai munkaerőpiacon komoly előnyt jelent a német 
nyelv ismerete, hiszen számos német cég foglalkoztat magyar dolgozókat, és 
ugyancsak sok neves cég (Aldi, Allianz, Audi, Bosch, Dallmayr, Deutsche 
Telekom, EON, Haribo, Lidl, Mercedes, Müller, Opel, Siemens stb.) rendelkezik 
magyarországi leányvállalatokkal.  
A magyar és német szakemberek közötti kommunikációt megkönnyíti, hogy a 
szakszókincsben számos német eredetű kifejezés található (pl. cement / 
Zement, collstok / Zollstock, vinkli / Winkel). 
 
8. A Magyarországra látogató turisták 70 százaléka német nyelvterületről 
érkezik. 
Színvonalas szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen a német nyelv 
ismerete. Ha a magyarok nyugatra utaznak, útjuk legtöbbször német 
nyelvterületre vagy azon át vezet. A német nyelv ismeretében könnyebben 
kapcsolatot tudnak teremteni az ott élő emberekkel, alaposabban 
megismerhetik, és jobban élvezhetik a német nyelvű országok eleven és 
sokszínű kultúráját. 


