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Angol C2 3 1 068 

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Szent István Egyetem  

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése Mezőgazdasági szaknyelvi anyaggal bővített angol nyelv   

Nyelvi képzés szintje 
Kezdő szinttől a Közös Európai Referenciakeret (KER) 
szerinti KER A1, A2, B1, B2, C1, C2 szintjei  

Nyelvi képzés fajtája Kombinált nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés 

A képzés formája Csoportos képzés  

Minimális óraszám  

 
960 

Maximális óraszám 

  
1440 

Tanúsítvány kiadásának 
feltétele 

 
Az egyes nyelvi modulok zárásakor megszerezhető 
Tanúsítvány kiadásának feltételei valamennyi modul 
vonatkozásában a következők: 
       1. Részvétel az adott modulban meghatározott teljes 
óraszám minimum 80%-án.  
       2.  A modult záró szóbeli és írásbeli vizsga legalább 
60%-os teljesítése külön-külön. 
 
Ennek alapján a vizsga minősítése: Megfelelt vagy Nem 
megfelelt. 
 
Első sikertelen vizsga vagy vizsgarész maximum kettő 
alkalommal ismételhető az adott vizsgarészekből külön-
külön.  
 
A Megfelelt minősítésű modulzáró vizsga után kiállítható 
Tanúsítványt a résztvevő átvételi dokumentum aláírásával 
kaphatja kézhez. 
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Igazolás kiadásának feltétele 

Sikertelen modulzáró vizsga esetén résztvevő számára a 
képző intézmény a résztvevő kérésére Igazolást állít ki, 
amennyiben a résztvevő valamennyi modul 
vonatkozásában a képzési órák legalább modulonkénti 
80%-án részt vett.   
 
Az Igazolást a résztvevő átvételi dokumentum aláírásával 
kaphatja kézhez. 

 

 

 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

 

 
Modulok száma és modulszerkezet-azonosítók KER szintenként 

KER A1 A1 / 1-2 

KER A2 A2 / 1-2 

KER B1 B1 / 1-2 

KER B2 B2 / 1-4 

KER C1 C1 / 1-4 

KER C2 C2 / 1-3  

 



3 
 

 

Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális 
óraszám 

135 

A KER A1 szinten a 
képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

 
A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az A1.1./2 
modulhoz nem kapcsolódik különösebb bemeneti követelmény, az 
alapvető írás-, olvasás-, hallás- és beszédkészségeken kívül.  
 
Az A1. 2./2 modul bemeneti követelménye az A1. 1./2 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az A1. 2./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye az A1. 1./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az 
A1. 2./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
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KER A1 szint 
kimeneti képzési 
követelményei 

 
Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben résztvevő megérti a 
személyére, családjára, a közvetlen környezetére, mindennapi életére, 
munkájára, szakmájára, ezen belül az alapvető mezőgazdasági 
témákra, úgymint, például, hulladékgazdálkodás, biogazdálkodás 
témákra vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és 
szókapcsolatokat, utasításokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 
 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, 
például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert 
nevek vagy szavak segítségével. Megért olyan világos és egyszerű 
mondatokat, amelyek számára ismert témákról szólnak és gyakori 
helyzetekhez kapcsolódnak, mint például a család, mezőgazdasági 
munkák, időbeosztás, ház, mezőgazdasági épületek, eszközök, 
termékek, környezet.  Megérti a mindennapi munkavégzésében 
használt eszközökön, gépeken szereplő rövid, egyszerű, világos 
utasításokat.  
 
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, 
mint például a munkájával és környezetével kapcsolatos 
mezőgazdasági, vagy azon belül, például, hulladékgazdálkodási, vagy 
biogazdálkodási témák. Egyszerű mondatszerkesztése során használ a 
mezőgazdasággal, azon belül, például, hulladék-és biogazdálkodással 
kapcsolatos alapvető szavakat, kifejezéseket. 
 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és 
mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét, környezetét, munkáját, 
munkatársait és az ismerőseit, valamint alapvető mezőgazdasággal 
kapcsolatos gondolatait. 
 
Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű, például mezőgazdasági 
munkával, környezettel kapcsolatos gondolatot megfogalmazni, 
üzenetet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi 
adataira, mezőgazdasági munkájára vonatkozó részeket; például a 
szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét és 
foglalkozását. 
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A KER A1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Főnév, egyes és többes szám, megszámlálható, 
megszámlálhatatlan főnevek 

 Igék, létige 
 kijelenő, kérdő és tagadó mondat szórendje, 
 felszólító mód 
 egyszerű jelen, folyamatos jelen igeidők 
 egyszerű múlt igeidő  
 jövő kifejezése 
 melléknév, alap- közép- felsőfok 
 főbb (modális) segédigék jelen időben: képesség, 

megengedés, kényszer kifejezése 
 

 
 
A KER A1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Bemutatkozás: nevek, nemzetiségek, adatok 
 Család: családtagok, külső jellemzés 
 Foglalkozás: munkahely, mezőgazdasági szakmák, 

munkatársak 
 Napirend: cselekvések, mezőgazdasági munkák, időpont, óra 

kifejezése 
 Lakóhely: lakcím, intézmények, közlekedés 
 Ház, lakás: helyiségek, berendezési tárgyak, egyszerű 

mezőgazdasági tárgyak,  
 Étkezés, élelmiszerek: növények, állatok, háziállatok és a 

belőlük származó húsok elnevezése 
 Vásárlás: üzletek, piac, termékek, mezőgazdasági áruk 
 Szabadidő, munka: mezőgazdasággal kapcsolatos 

tevékenységek, eszközök, gépek 
 Időjárás: napok, hónapok, évszakok, főbb időjárási 

jelenségek, mezőgazdasági tevékenységek évszakonként 
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A KER A1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Megszólítás 
 Köszönés, elköszönés 
 Köszönet, reagálás köszönetre 
 Bemutatkozás, bemutatás 
 Egyszerű személyleírás, tárgyleírás 
 Érdeklődés, reagálás érdeklődésre, egyszerű személyes 

információk adása és kérése 
 Vendéglőben rendelés 
 Boltban, piacon vásárlás 
 Bocsánatkérés, 
 Meghívás, meghívásra reagálás: elfogadás, visszautasítás  

 
 
 
 
 
Képzési követelmények leírása modulonként - Modulszerkezet-azonosító: KER A1 /1-2 
 
 

A1. 1./2 modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 68 
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A1. 1./2 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ betűzés 
‐ főnevek egyes és többes száma 
‐ birtokos melléknevek 
‐ létige jelen idő, kijelentő, kérdő, tagadó mód 
‐ névelők 
‐ mutatószók, mutató névmások 
‐ birtoklás kifejezése 
‐ kérdőszavak 
‐ melléknevek alapfokban 
‐ elöljárószók hely és idő jelölésére 
‐ egyszerű jelen idő 
‐ gyakoriságot kifejező határozók 
‐ there is - there are szerkezet 
‐ can, must segédigék használata 

Témakörök, szókincs:  
‐ Bemutatkozás, személyes adatok:országok, nemzetiségek, számok 

1-100-ig,  
‐ Család: családtagok, színek, melléknevek, főbb testrészek, 

ruhadarabok, külső leírása 
‐ Foglalkozás: munka, mezőgazdasági tevékenységek, eszközök, 

személyes tárgyak 
‐ Napirend: hét napjai, hónapok, évszakok, idő kifejezése, 

cselekvések, mezőgazdasággal kapcsolatos kifejezések, állatok, 
növények, természeti táj, jelenségek, házimunka, utazás 

‐ Lakóhely: város, falu, épületek, intézmények, környezet, 
Civilizációs ismeretek:  

‐ A Föld néhány országa 
‐ Nagy Britannia részei 
‐ Angol nevek  
‐ Megszólítási formák, titulusok 
‐ Nevezetes épületek 
‐ Híres emberek 

Kommunikációs eszközök: 
‐ Megszólítás 
‐ Köszönés, elköszönés 
‐ Bemutatkozás, bemutatás 
‐ Telefonálás egyszerűen 
‐ Képeslap, levélírás egyszerűen 
‐ Köszönet kifejezése, reagálás köszönetre 
‐ Bocsánatkérés egyszerűen 
‐ Gratuláció, jókívánság kifejezése egyszerűen –reagálás 
‐ Öröm, sajnálkozás, dicséret, rosszallás kifejezése egyszerűen 
‐ Kérés, javaslat és arra reagálás 
‐ Tetszés, nem tetszés kifejezése 
‐ Képesség és annak hiánya kifejezése 
‐ Szükségesség és annak hiánya kifejezése 
‐ Egymás után következő események leírása 
‐ Érdeklődés 
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A1. 2./2 modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 67 

A1. 2./2 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Személyes névmások tárgyesete 

‐ Some, any használata 

‐ Folyamatos jelen idő  
‐ Egyszerű múlt idő, szabályos, szabálytalan igék 
‐ Melléknév : összehasonlítás,  fokozás 
‐ Jövő kifejezése 
‐ Feltételes mód – would, should 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Ház: helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok, 
mezőgazdasági eszközök, környezet és gazdálkodás 
alapkifejezések, természet és védelme alapjai 

‐ Étkezés: élelmiszerek, ételek, zöldségek, gyümölcsök, 
étteremi kifejezések, étlap, szokások 

‐ Vásárlás: üzletek, piac, bevásárló lista, alapvető 
mezőgazdasági termékek, vásárlási szokások,  

‐ Szabadidő, sport, utazás : hobbik, sportágak, utazási eszközök 
‐ Időjárás: évszakok, hőmérséklet, jelenségek, mezőgazdasági 

tevékenységek,  
 
Civilizációs ismeretek:  

‐ Angolszáz házak, berendezések 
‐ Pénznemek 
‐ Ismert mezőgazdasági márkajelzők 
‐ Híres sportolók 
‐ Angolszáz mértékegységek 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Érdeklődés, információ kérése és cseréje 
‐ Vélemény, előny, hátrány, teszés, nem teszés kifejezése 
‐ Szándék, akarat, kívánság kifejezése 
‐ Tanács, felszólítás, kérés kifejezése 
‐ Lehetőség, valószínűség kifejezése 
‐ Meghívás, kínálás és reagálás azokra 
‐ Egyetértés, egyet nem értés kifejezése 
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KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális 
óraszám 

135 

A KER A2 szinten a 
képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

 
Az A2.1./2 modul bemeneti követelménye az A1. 2./2 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az A2. 1./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye az A1. 2./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az 
A2. 1./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
Az A2. 2./2 modul bemeneti követelménye az A2. 1./2 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az A2. 2./2 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye az A2. 1./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az 
A2. 2./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
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KER A2 szint 
kimeneti képzési 
követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben résztvevő megérti a 
személyére, családjára, a közvetlen környezetére, mindennapi életére, 
munkájára, szakmájára, ezen belül az alapvető mezőgazdasági 
témákra, úgymint, például, hulladékgazdálkodás, biogazdálkodás, 
állattenyésztés, növénytermesztés témákra vonatkozó, gyakran 
használt, nem túl bonyolult szavakat és szókapcsolatokat, ha 
megfelelő beszédtempóban és egyszerűséggel beszélnek hozzá. 
Általában ki tudja szűrni a szükséges egyszerű kifejezéseket. 
Szövegértés – Olvasás: Megérti a viszonylag egyszerű mondatokat, 
például hirdetésekben, plakátokon, katalógusokban vagy 
magánlevelekben az ismert nevek vagy szavak segítségével. Megért 
olyan világos és nem túl bonyolult mondatokat, amelyek számára 
ismert témákról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, mint 
például a család, mezőgazdasági munkák, időbeosztás, ház, 
mezőgazdasági épületek, eszközök, termékek, környezet.  Megérti a 
mindennapi munkavégzésében használt eszközökön, gépeken 
szereplő rövid, egyszerű, világos utasításokat, kiszűri az egyszerű, 
lényeges elemeket.  
Beszéd – Társalgás: Képes alapvető kapcsolatteremtésre, ha a másik 
személy kész mondanivalóját kissé lassabban, tagoltabban 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, 
mint például a munkájával és környezetével kapcsolatos 
mezőgazdasági és azon belül, például, hulladékgazdálkodási, 
biogazdálkodási, állattenyésztési, növénytermesztési témákban 
előfordul. Viszonylag egyszerű mondatszerkesztése során használ a 
mezőgazdasággal, azon belül, például, hulladék- és 
biogazdálkodással, valamint növénytermesztéssel és állattenyésztéssel 
kapcsolatos alapvető szavakat, kifejezéseket, például, növények, 
állatok, egyszerű mezőgazdasági eszközök, gépek elnevezéseit. Képes 
egyszerű, közvetlen információcserére ezekkel kapcsolatosan. 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Viszonylag egyszerű kifejezésekkel és 
mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét, környezetét, munkáját, 
munkatársait és az ismerőseit, valamint alapvető mezőgazdasággal, 
hulladék- és biogazdálkodással, valamint növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel kapcsolatos gondolatait. 
Írás: Tud képeslapra, egyszerű levélre, emailre rövid és egyszerű, 
például mezőgazdasági munkával, hulladék- és biogazdálkodással, 
valamint növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, környezettel 
kapcsolatos gondolatot megfogalmazni, üzenetet írni. Ki tud tölteni 
egyszerű nyomtatványon a személyi adataira, mezőgazdasági 
munkájára vonatkozó részeket; Ki tud tölteni például egyszerűbb, 
mezőgazdaságra vonatkozó szakmai űrlapokat. Képes egyszerű 
feljegyzések írására. 
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A KER A2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Személyes névmások tárgyesete,  
 Elöljárós szerkezetek: hely és idő kifejezése 
 Egyszerű múlt igeidő, szabályos és szabálytalan igék  
 Folyamatos múlt igeidő  
 Állító, kérdő, tagadó mondatok 
 Kérdőszavas kérdések: How, What, Where, When, Who 
 Melléknév fokozása – összehasonlító mondatok 
 A jövő kifejezése: Egyszerű jövő igeidő, Folyamatos jövő 

igeidő   
 Going to használata 
 Feltételes mód, 1. típus 
 Célhatározói szerkezet – Főnévi igeneves szerkezetek 
 A Present Perfect igeidő 
 Egyszerű kifejezések: Phrasal Verbs 
 Módbeli segédigék egyszerű használata jelen időben: can, 

may, must 
 
 
A KER A2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Személyek jellemzése: egyszerű külső, belső leírás 
 Tárgyak leírása 
 Kapcsolatok emberekkel: magánélet, közélet 
 Tanulás, képzés, nyelvtanulás, szakmai ismeretek, 

mezőgazdasági foglalkozások, állatok, növények, gépek 
 Álláshirdetések, álláskeresés, állásinterjú, munkahely leírása 
 Közlekedés, utazás, útbaigazítás adás, kérés 
 Városi élet, vidéki élet 
 Szórakozás, média  
 Vásárlás 
 Étkezés 

 
 
A KER A2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Kommunikáció elkezdése, befejezése 
 Események tér- és időbelisége 
 Udvarias kérés, javaslat, meghívás, engedély megfogalmazása 
 Elfogadás, beleegyezés, visszautasítás  
 Bocsánatkérés 
 Szakmai információ kifejezése, kérés 
 Földrajzi fogalmak  
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Képzési követelmények leírása modulonként – Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2 
 
 

A2. 1./2 modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 68 

A2. 1./2 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ elöljárók használata 
‐ Szabályos és szabálytalan igék biztos használata 
‐ Egyszerű és folyamatos szemlélet a múltban 
‐ Gyakoriságot kifejező határozók használata 
‐ Múltra utaló határozók használata 
‐ Eldöntendő és kérdőszavas kérdések  
‐ Segédigék használata: can, must, shall, will  
‐ Sorszámnevek 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Személyek külső belső tulajdonságai, tevékenységei 
‐ Foglalkozások, munka, álláskeresés, munkainterjú 
‐ Mezőgazdasági munkák, ház körüli és szántóföldi növények, 

ház körüli és vadon élő állatok, gépek a gazdaságban 
‐ Tanulás (Life Long Learning), nyelvtanulás, érdeklődés a 

nyelviskolában, iskolai képzések, mezőgazdasági tantárgyak 
‐ Napi tevékenység jelenben időben, múltban és jövőben, 

mezőgazdasági tevékenységek 
‐ Időpont kérése, adása   

 
Civilizációs ismeretek:  

‐ Nagy Britannia alapvető földrajzi, társadalmi jellemzői 
‐ USA alapvető földrajzi és társadalmi jellemzői 
‐ Telefonálási szokások 
 

Kommunikációs eszközök: 
‐ Vélemény kifejezése, kérése 
‐ Kívánság, kérés kifejezése 
‐ Beleegyezés, visszautasítás kifejezése 
‐ Telefonbeszélgetés elkezdése, befejezése, üzenet vétele, 

átadása 
‐ Bocsánatkérés 
‐ Általános jellemzés 

 
 
 

 
 
 
 



13 
 

A2.  2./2 modul  

Minimum óraszám 45 

Maximum óraszám 67 

 A2. 2./2 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Jövő időbeliség kifejezése 
‐ Jövő idő, „Going to” szerkezet használata 
‐ Időhatározói mondatok, „when” használata 
‐ Valós feltétel kifejezése, „if” kötőszó használata 
‐ Határozott és határozatlan determinánsok 
‐ Present Perfect igeidő további használata, gyakorlása  

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Utazás városban, távolsági járatokon, közlekedési eszközök 
‐ Útbaigazítás, kérés- köszönet kifejezése 
‐ Utazás nyaralásra, előkészületek 
‐ Időjárás, főbb éghajlati sajátosságok, időjárás hatása a 

mezőgazdasági gazdálkodásra 
‐ Város, vidék, természet leírása, farmok környezete 
‐ Szabadidős tevékenységek, sport, film, színház  
‐ Egészséges életmód 
‐ Étkezés, hazai és import zöldségek, gyümölcsök 
‐ Vásárlás, élelmiszerek, mezőgazdasági termékek 

 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Fontosabb angolszász nevezetességek, látnivalók 
‐ Angol közlekedési szokások  
‐ Híres színészek, sportolók, angolszász sportok 
‐ Ismert ételek, éttermek, étkezési szokások 
‐ Fontos mezőgazdasági termékek, márkák 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Tárgyak leírása    
‐ Figyelemfelhívás 
‐ Udvarias kérés, kérdés, felszólítás 
‐ Ajánlat, javaslat, meghívás, engedély kifejezése 
‐ Jövőbeli események, információk, szándék kifejezése 
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KER B1 szint minimális óraszám 120 maximális 
óraszám 

180 

KER B1 szinten a 
képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

 
A B1. 1./2 modul bemeneti követelménye az A2. 2./2 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az B1. 1./2. modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye az A2. 2./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az 
B1. 1./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A B1. 2./2 modul bemeneti követelménye a B1. 1./2 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az B1. 2./2. modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a B1. 1./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy az 
B1. 2./2 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése. 
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KER B1 szint 
kimeneti képzési 
követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben résztvevő megérti és 
értelmezi a környezetére, mindennapi életére, munkájára, szakmájára, 
ezen belül az alapvető mezőgazdasági témákra, úgymint, például, 
egészséges életmód, hulladékgazdálkodás, biogazdálkodás, 
gyümölcs- és növénytermesztés, állattenyésztés témákra vonatkozó 
egyszerűbb, összefüggő, rövid beszédet. Megérti az alapvető 
kommunikációs szándékot. 
Szövegértés – Olvasás: Megérti az egyszerű, összefüggő, rövid 
általános és szakmai szöveget globálisan és egyes lényeges 
részletében. Képes megkeresni és megérteni a szükséges alapvető 
általános és szakmai információt, például, egészséges életmód, 
hulladékgazdálkodás, biogazdálkodás, gyümölcs- és 
növénytermesztés, állattenyésztés témákra vonatkozó, hirdetésekben, 
plakátokon, katalógusokban vagy magánlevelekben előforduló 
közlést.   
Beszéd –Társalgás: Boldogul a legtöbb olyan egyszerű helyzetben, 
amely nyelvterületre történő utazás, szakmai út során adódik, vagy 
egyéb egyszerű szakmai kommunikáció, munkavégzés alkalmával 
történik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési 
körének, és mezőgazdasági szakmájának megfelelő és az alapvető 
mindennapi témákról, úgy mint egészséges életmódról, 
élelmiszerekről, étkezésről  folyó társalgásban. Képes 
szakterületéhez, munkaköréhez kapcsolódó alapvető témákról 
folytatott beszélgetésben részt venni, egyszerűen felépített 
mondatokkal a gazdálkodás során használt eszközökről, növényekről 
és állatokról gondolatot megfogalmazni. 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű, de összefüggő szöveget tud 
alkotni, olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amely az érdeklődési 
körébe tartozik. Le tudja írni környezetét, munkáját, munkatársait és 
az ismerőseit, valamint alapvető mezőgazdasággal kapcsolatos, 
úgymint, például, egészséges életmód, hulladékgazdálkodás, 
biogazdálkodás, gyümölcs- és növénytermesztés, állattenyésztés 
témákra vonatkozó gondolatait. Tud beszélni élményeiről, egyszerű 
szakmai eseményekről, ambícióiról és röviden el tud magyarázni és 
meg tud indokolni különböző egyszerű álláspontokat, érzelmeket és 
terveket. Az általános és szakmai kifejezéseket egyszerűen, de 
érthetően fejezi ki. 
Írás: Tud képeslapra, egyszerű levélre, email-re rövid és egyszerű, 
például mezőgazdasági munkával, környezettel kapcsolatos, 
összefüggő gondolatot megfogalmazni, üzenetet írni. Ki tud tölteni 
egyszerű nyomtatványon a személyi adataira, mezőgazdasági 
munkájára vonatkozó részeket; például képes egyszerűbb szakmai 
űrlapok pontjainak kitöltésére. Tud egyszerű és rövid, összefüggő 
feljegyzéseket írni. Képes alapvető érzelmi állapotok, szándékok 
kifejezésére. Az általános és egyszerű szakmai lexikai egységeket 
helyesen írja le. 

 
 
 
 



16 
 

A KER B1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Passzív szerkezet 
 Modális segédigék  
 Feltételes mód 
 Utókérdés 
 Indirekt szerkezetek 
 Igeszemléletek 
 Igealakok   

 
A KER B1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Családi ünnepek – mezőgazdasággal kapcsolatos 
hagyományok 

 Lakóhely, környezet – farmok, gazdaságok 
 Munka - mezőgazdasági foglalkozások 
 Zöldség-, gyümölcstermesztés  
 Tanulás – mezőgazdasági képzés 
 Szabadidő, szórakozás, aktív pihenés – mezőgazdasági 

tevékenységek, kiadványok, programok 
 Étkezés, egészséges élelmiszerek, biogazdálkodás 
 Növénytermesztés, állattenyésztés 
 Hulladékgazdálkodás 
 Vidéki turizmus 

 
A KER B1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Környezet, események egyszerű leírása 
 Alapvető érzelmek kifejezése 
 Javaslattétel, vélekedés, bizonyosság kifejezése 
 Szükségesség, kényszer, kötelezettség kifejezése 
 Meghívás, meghívás elfogadása, visszautasítása 
 Képleírás 
 Rövid levél, email írása 
 Fontosabb ünnepek 
 Híres épületek iskolák 
 Híres tudósok, sportolók 
 Érdekes, fontos növények, állatok 
 Ismert médiumok  

 
Képzési követelmények leírása modulonként - Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-2 
 

B1.  1./2 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 
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B1. 1./2 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Passzív szerkezet egyszerű igeidők alkalmazásával 
‐ Modális segédigék: may, might, would,  should, could 
‐ Feltételes mód, az if kötőszó használata 
‐ Utókérdés 
‐ Előidejűség kifejezése: Past Perfect igeidő 
‐ Függőbeszéd: kijelentő mondatok 
‐ Igealakok egyszerű használata:Gerund, Infinitives, Participles 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Családi összejövetelek, ünnepek, ünneplések, mezőgazdasággal 
kapcsolatos ünnepek, egyszerű népi hagyományok 

‐ Lakóhely környezete, farmgazdaságok, albérleti élet, szabályok, 
hulladék tárolása, gyűjtése, szelektálása 

‐ Lakás- vagy házvásárlás, a ház fenntartása, egyszerű ház körüli 
munkák és mezőgazdasági tevékenységek, gazdasági épületek 
létrehozása, fenntartása 

‐ A munka világa: mezőgazdasági foglalkozások, alapvető 
munkaköri leírások 

‐ Mezőgazdasági szakmák, intézmények, mindennapi 
tevékenységek, zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés 

‐ Önéletrajz főbb pontjai 
‐ Tanulási környezet, iskolatípusok, szakmák, mezőgazdasági képző 

intézmények, tanulási programok, tantárgyak, tanfolyamok  
‐ Szabadidős tevékenységek: újságok, mezőgazdasági szaklapok, 

blog-ok főbb témái, internet használat, könyvtárak szolgáltatásai, 
mezőgazdasági könyvek 

‐ Televízió nézése, programok, csatornák, mezőgazdasági műsorok 
 

Civilizációs ismeretek: 
‐ Fontosabb nemzetközi és angolszász ünnepek, mezőgazdasági 

rendezvények, vásárok, kiállítások 
‐ Angolszász építészeti stílusok, híres épületek 
‐ Angolszász oktatási és iskolai szokások 
‐ Híres újságok, mezőgazdasági szaklapok, TV csatornák, 

mezőgazdasági programok, internetes mezőgazdasági oldalak  
 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Környezet, események leírása 
‐ Érzelmek, mint boldogság, meglepetés, szomorúság,  
      csalódottság kifejezése 
‐ Szükségszerűség, megengedés, valószínűség kifejezése 
‐ Javaslattétel, vélekedés, bizonyosság és bizonytalanság kifejezése 
‐ Képek leírása 

 
 

B1. 2./2 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 
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B1. 2./2 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Passzív szerkezetek segédigékkel 
‐ Feltételes mód 3. típusú mondatok  
‐ Függő beszéd: kérdések, eldöntendő és kérdőszavas kérdések 

függő beszédben 
‐ Függő beszéd: felszólítás és tiltás 
‐ Képesség, engedély, valószínűség, kötelezettség kifejezése 
‐ Folyamatos szemlélet kifejezése az angol igeidő rendszerben: 

folyamatos jelen és múlt, Present Perfect Continuous Tense 
Past Perfect Continuous Tense   

 

Témakörök, szókincs:  
‐ Egészséges élet, biotermékek, mindennapi egészségügyi 

problémák, orvosi és/vagy kórházi ellátás 
‐ A biogazdálkodás főbb aspektusai, vegyszermentes 

növénytermesztés, együtt termeszthető növények, hasznos 
állatok, rovarok 

‐ A növények és állatok főbb csoportjai, felépítésük, működésük 
‐ Élet a farmgazdaságban, gazdálkodási típusok, 

növénytermesztés, állattenyésztés, eszközök, berendezések, 
kezelésük és működésük 

‐ Vásárlási szokások, piaci termékek: hazai és külföldi zöldségek 
és gyümölcsök, ajándékozás 

‐ Összejövetelek, munkahelyi találkozók, szakmai 
kommunikáció 

‐ Szállodai szolgáltatások, természeti környezetünk, turisztika, 
falusi vendéglátás, falusi szálláshelyek  

‐ Éttermek típusai, szolgáltatás, étkezés otthon, helyi 
élelmiszerek, ételek, alapanyagok, mezőgazdasági termékek 

‐ Sportolás, sportágak, játékok 
‐ Egyéb alapvető szolgáltatások: fodrász, bank, posta, rendőrség, 

autójavítás, hulladék kezelése 
‐ Tudomány, technika, eszközök, főbb mezőgazdasági 

találmányok 
 

Civilizációs ismeretek: 
‐ Angolszász viselkedési formák, vidéki ünnepek 
‐ Híres angolszász sportok, sportolók, tudósok 
‐ Fontos találmányok, érdekes mezőgazdasági eredmények 
‐ Ismert természeti helyek, képződmények 
‐ Érdekes növények, állatok 

 

Kommunikációs eszközök: 
‐ Események, tárgyak, élőlények leírása 
‐ Javaslat, szükségszerűség, kényszer, kötelezettség kifejezése 
‐ Vélekedés, bizonyosság és bizonytalanság kifejezése 
‐ Meghívás kifejezése 
‐ Meghívás elfogadása és visszautasítása 
‐ Felvilágosítás, érdeklődés kifejezése 
‐ Szándék, akarat kifejezése 
‐ Rövid email, levél írása 
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KER B2 szint minimális óraszám 240 maximális 
óraszám 

360 

KER B2 szinten a 
képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

 
A B2. 1./4 modul bemeneti követelménye a B1. 2./2 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az B2. 1/4. modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a B1. 2./2 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
B2. 1./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A B2. 2./4 modul bemeneti követelménye a B2. 1./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az B2. 2/4. modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a B2. 1./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
B2. 2./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A B2. 3./4 modul bemeneti követelménye a B2. 2./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az B2. 3./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a B2. 2./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
B2. 3./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A B2. 4./4 modul bemeneti követelménye a B2. 3./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az B2. 4./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a B2. 3./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
B2. 4./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
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KER B2 szint 
kimeneti képzési 
követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben részt vevő megérti az 
összetettebb, konkrét vagy kissé elvontabb témájú szövegek, 
beleértve mezőgazdasági témájú, például, biotermesztésről, globális 
környezeti problémákról, hulladékgazdálkodásról, fenntartható 
mezőgazdaságról, veszélyeztetett fajokról, agrárgazdálkodásról szóló 
szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a legtöbb 
televízió és rádióműsort, filmet, mezőgazdasági témájú műsort.   
Szövegértés – Olvasás: Megérti az aktuális témájú írott szövegeket 
és a legtöbb standard nyelvű újságcikket, szakmai szöveget, úgymint, 
biotermesztésről, globális környezeti problémákról, 
hulladékgazdálkodásról, fenntartható mezőgazdaságról, 
veszélyeztetett fajokról, agrárgazdálkodásról szóló cikket. Képes 
megérteni és értelmezni a szakmájában előforduló konkrét, 
összetettebb szövegek fő gondolatmenetét és érveit. Képes az 
elolvasott szöveg alapján az információszerzésre. 
 Beszéd – Társalgás: Szóbeli kifejezőkészsége folyamatos és 
természetes módon olyan szintű olyan szintű interakciót tud folytatni 
beszélgetőtársával, hogy az egyik félnek sem okoz különösebb értési 
nehézséget. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, 
részletezni tudja egy álláspont előnyeit és hátrányait. Aktívan részt 
tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, és magabiztos 
társalgást tud folytatni konkrét szakmai témában, például 
biotermesztésről, globális környezeti problémákról, 
hulladékgazdálkodásról, fenntartható mezőgazdaságról, 
veszélyeztetett fajokról, agrárgazdálkodásról szólóban. Interakcióban 
partnerként képes szakterületéhez, szakmájához és szakmai 
környezetéhez kapcsolódó témákról folytatott beszélgetésekben részt 
venni, amelyek követése ezen a szinten a partnerétől nem igényel 
erőfeszítést. A résztvevő képes a standard köznyelven és normál 
beszédtempóban hozzá intézett közléseket megérteni, illetve 
nehézségek esetén kommunikációs stratégiákat alkalmazni.  
Beszéd – Folyamatos beszéd: Képes önállóan, monologikusan a 
szakterületére, szakmájára és szakmai környezetére tipikusan 
jellemző témákban és szituációkban, például biotermesztésről, 
globális környezeti problémákról, hulladékgazdálkodásról, 
fenntartható mezőgazdaságról, veszélyeztetett fajokról, 
agrárgazdálkodásról pragmatikailag adekvátan, nyelvileg többnyire 
helyesen és megfelelően információt adni, és a szakmai vagy szakmai 
környezethez kapcsolódó nyelvhasználati szituációkban felmerülő 
szóbeli kommunikációt igénylő nyelvi feladatokat megoldani.  
Írás : A résztvevő képes világos, részletes szöveget  alkotni 
különböző témákról, beleértve a beszédtémákhoz hasonló szakmai 
témák sorát, úgy mint biotermesztés, globális környezeti problémák, 
hulladékgazdálkodás, fenntartható mezőgazdaság, veszélyeztetett 
fajok, agrárgazdálkodás. Képes pragmatikailag megfelelő 
írásműveket létrehozni, amelyek mind tartalmi, mind formai 
szempontból tükrözik az adott szövegtípus sajátosságait, a közlési 
szándék és a címzetthez való viszony függvényében. A kohéziós 
eszközöket szövegalkotása során megfelelően használja. Különbséget 
tud tenni beszélt és írott, formális és informális stílus között, és 
ezeket helyesen alkalmazza.  
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A KER B2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Igeidők rendszere 
 Modális segédigék múlt ideje 
 Aktív – passzív szerkezetek 
 Vonatkozó névmások 
 Szóképzés 
 Szövegkohéziós eszközök 
 Vonzatos igék 
 Prepozíciós szerkezetek 
 Feltételes mondatok vegyes típusai 
 Műveltető szerkezet 
 Összetett mondatok 
 Determinánsok 
 Melléknevek képzése, fokozása 
 Kötőmód 

 
A KER B2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Családi problémák – generációs különbségek 
 Városi és vidéki élet előnye, hátránya 
 Biogazdálkodás, biotermékek, kertészet  
 Globális környezeti problémák, környezetszennyezés, 

klímaváltozás hatásai 
 Hulladékgyűjtés, kezelés, gazdálkodás 
 Természetes élőhelyek, élőviláguk 
 Fenntartható mezőgazdaság 
 Vidéki turizmus, gyógyító turizmus, vidékfejlesztés 
 Veszélyeztetett fajok, őshonos fajok, védett fajok 
 Magyarországi védett árujelzős termékek, hungarikumok 
 Egészséges életmód, vegetáriánus életmód  
 Mezőgazdasági ágazatok 
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A KER B2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  
 Tárgyak, környezet részletes leírása 
 Események elbeszélése 
 Véleménynyilvánítás, érvelés 
 Javaslat, indítványozás, meggyőzés 
 Formális, informális stílus, levelek, email írása 
 Diagramok, táblázatok elemzése 
 Telefon etikett 
 Híres angolszász családok, mezőgazdászok, üzletemberek, 

kutatók, utazók, művészek, divattervezők, divatcégek 
 Fontos nemzetközi kutatások, projektek 
 Érdekességek üdülőhelyekkel, nevezetességekkel 

kapcsolatban 
 Híres nemzeti parkok, természetes élőhelyek     
 Híres angolszász éttermek, élelmiszerek, márkák, séfek, 

áruházláncok, vásárok, természetvédelmi találkozók 
 Fontos találmányok, feltalálók, felfedezések, felfedezők 
 Híres egyetemek, iskolák, médiumok, weblapok 
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Képzési követelmények leírása modulonként – Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-4 
 

B2.  1./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

B2. 1./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Az igeidők rendszere: egyszerű, folyamatos, perfekt szemlélet 
‐ Modális segédigék múlt ideje 
‐ Aktív és passzív szerkezetek 
‐ Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondatok 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Családi kapcsolatok, problémák, generációs különbségek 
‐ Szabadidős tevékenységek, természeti és mezőgazdasági 

jellegű elfoglaltságok  
‐ Városi és vidéki élet, előnyei és hátrányai 
‐ Biogazdálkodás múltja, jelene és jövője, biotermékek és 

előállításuk, a biogazdálkodás nehézségei és előnyei 
‐ Lakókörnyezet, élet a farmokon, lakáshelyzet 

Magyarországon 
‐ Kertészet, kertészkedés, dísznövények, fák, virágok 
‐ Globális környezeti problémák, felmelegedés, klímaváltozás, 

üvegházhatás, hatásuk életünkre és a mezőgazdaságra 
‐ Erdősítés és erdőirtás, a parkok és az erdő szerepe életünkben  
‐ Házimunka, munkamegosztás, mezőgazdasági munkák 

megosztása nemek szerint 
‐ Hulladékok gyűjtése, szelektív hulladékgyűjtés előnye, 

vonatkozásai, hulladékkezelés, újrafelhasználás, 
hulladékgazdálkodás  

‐ Tömegsport, versenysport, táplálkozás kiegészítők szerepe 
 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Híres angolszász családok 
‐ Érdekességek ismert angolszász nevezetességekkel, 

épületekkel kapcsolatban 
‐ Sikeres üzletemberek, sportolók élete 
‐ Fontos nemzetközi környezeti kutatások, projektek 
  

Kommunikációs eszközök: 
‐ Véleménynyilvánítás, véleménycsere 
‐ Ellentétek, következtetések, kapcsolatok kifejezése 
‐ Célok, okok kifejezése 
‐ Érvelés kifejezése 
‐ Formális, informális stílus 
‐ Levelek írása 
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B2.  2./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

B2. 2./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Képesség, engedély, valószínűség, szükségesség kifejezése 
jelen, múlt időkben és szenvedő szerkezetben 

‐ Szóképzés-szófajok jellemző szuffixumai  
‐ Szövegkohéziós eszközök 
‐ Used to – would  
‐ Igealakok különböző nyelvtani előfordulása: Gerund, 

Infinitive, Participle 
 
Témakörök, szókincs:  

‐ Kommunikációs eszközök, internet, telefon 
‐ Munkahely, munkanélküliség, önéletrajz 
‐ Étkezési szokások, vegetáriánus és különböző diéták 
‐ Fűszernövények és gyógynövények, termesztésük és 

felhasználásuk  
‐ Vásárlási szokások, szolgáltatások, üzletláncok, bevásárló 

központok előnyei és hátrányai 
‐ Utazási szokások, hazai és külföldi turizmus, vonzó úti célok 
‐ Nemzeti parkok szerepe, fenntartása, természetes élőhelyek   
‐ Az állatkertek világa és szerepe 
‐ Környezetszennyezés, föld, levegő és víz szennyezése és 

lehetséges megoldások 
‐ Fenntartható mezőgazdasági termelés, extenzív és intenzív 

gazdálkodás, szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés  
 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Híres nemzeti parkok, turista célpontok Magyarországon és 
angolszász területeken 

‐ Híres angolszász éttermek, élelmiszerek, séfek 
‐ Híres angolszász áruházláncok  
‐ Híres mezőgazdasági vásárok és természetvédelmi találkozók 
 

Kommunikációs eszközök: 
‐ Telefon etikett 
‐ Figyelem felhívás 
‐ Megengedés, valószínűség, kötelezettség kifejezése 
‐ Bizonyosság, bizonytalanság kifejezése 
‐ Javaslat, meggyőzés kifejezése 
‐ Álláspályázat, motivációs, hivatalos levél írása 
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B2.  3./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

B2. 3./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Elbeszélés, időrendiség, szövegkohézió kifejezése 
‐ Vonzatos igei szerkezetek, Phrasal verbs  
‐ Prepozíciós szerkezetek 
‐ Feltételes mondatok vegyes típusai 
‐ Műveltető szerkezetek 
‐ Összetett mondatok, kötőszavak alkalmazása 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Öltözködés, divat, mezőgazdaság nyújtotta fontos 
alapanyagok és előállításuk 

‐ Időjárási viszonyok, klímaváltozás magyarországi 
tapasztalatai, hatásuk a mezőgazdaságra, kertészetre 

‐ Aszály ás áradás, hatásuk a növénytermesztésre és kertészeti 
termelésre és állattartásra 

‐ Veszélyeztetett állat- és növényfajok, híres őshonos magyar 
állat és növényfajok 

‐ Utazási, nyaralási szokások, gyógyvizek, wellness turizmus, 
utazási irodák, előkészületek, ügyintézés 

‐ Szolgáltatás, vendéglátás, szállodai, éttermi specialitások, 
speciális ellátás, szakmai konferenciák szervezése 

‐ Banki szolgáltatások 
‐ Technikai haladás, fontos felfedezések, találmányok a 

mezőgazdaság szolgálatában 
 
 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Híres divatszemélyiségek, divatcégek 
‐ Híres üdülőhelyek, gyógyvizek, wellness szolgáltatók 
‐ Ismert utazási szolgáltatók, weblapok 
‐ Fontos találmányok, feltalálók 
‐ Fontos felfedezések, felfedezők 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Események részletes leírása 
‐ Hibák korrigálása, mondanivaló újrafogalmazása 
‐ Általánosítás, összegzés, részletezés, felsorolás kifejezése 
‐ Rendelés, reklamálás, elégedettség, elégedetlenség, 

panaszkodás kifejezése 
‐ Diagramok, táblázatok leírása, magyarázata 
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B2.  4./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

B2. 4./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Determinánsok  
‐ Melléknevek sorrendje, képzése, fokozása 
‐ Perfekt szemlélet a jövő kifejezésekor, Future Perfect, Future 

Perfect Continuous igeidők 
‐ Vegyes feltételes mondatok, I wish, If only szerkezetek 
‐ Alárendelt mondatok, függő parancs és tiltás kifejezése 
‐ Igealakok passzív és perfekt szemlélete   
‐ Kötőmód alkalmazása 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Kultúra és hagyomány, szokások szerepe, népi, falusi kultúra  
‐ Művészetek szerepe, művészeti ágak: zene, tánc, irodalom, 

színház, film, építészet, festészet, szobrászat, népművészet 
‐ Európai Unió szerepe, vonatkozásai, intézményei 
‐ Oktatási programok, közoktatás, felsőoktatás, mezőgazdasági 

gyakorlati programok, csereprogramok, ösztöndíjak, 
pályázatok 

‐ A média szerepe, közszolgálati és kereskedelmi médiumok, 
mezőgazdasági lapok, kiadványok, műsorok 

‐ Üzleti, szervezeti kommunikáció, mezőgazdasági vállalati 
egységek 

‐ Agrárgazdaságok kialakítása és irányítása, szállítás, logisztika 
‐ Mezőgazdasági termékek marketingje, híres magyar tájjellegű 

mezőgazdasági termékek, Hungarikumok típusai  
‐ Magyarországi és határ-menti gazdasági és gazdálkodási 

lehetőségek az erdészet, faipar, vadgazdálkodás, 
vízgazdálkodás, természetvédelem területén 

 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Angolszász szórakoztató ipar jellemzői, neves képviselői 
‐ Híres angolszász művészek, művészeti alkotások 
‐ Híres egyetemek, iskolák 
‐ Híres média sztárok, ünnepelt személyek  

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Tárgyak részletes leírása, lefestése, értékelése 
‐ Képleírás, diagramok elemzése,  
‐ Vélemény, benyomás kifejezése 
‐ Összehasonlítás kifejezése 
‐ Alapvető prezentációs technikák 
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KER C1 szint minimális óraszám 240 maximális 
óraszám 

360 

KER C1 szinten a 
képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

 
A C1. 1./4 modul bemeneti követelménye a B2. 4./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az C1. 1./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a B2. 4./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C1. 1./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A C1. 2./4 modul bemeneti követelménye a C1. 1./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az C1. 2./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a C1. 1./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C1. 2./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A C1. 3./4 modul bemeneti követelménye a C1. 2./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az C1. 3./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a C1. 2./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C1. 3./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A C1. 4./4 modul bemeneti követelménye a C1. 3./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
Az C1. 4./4 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a C1. 3./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C1. 4./4 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
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KER C1 szint 
kimeneti képzési 
követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben résztvevő meg tud 
érteni különböző típusú komplex szövegeket, televízió-, 
rádióműsorokat, filmeket, színházi előadásokat és szakmai 
előadásokat különböző komplex témában, mint például, 
mezőgazdasági ágazatok, természetvédelem, agrokémiai 
alkalmazások, állategészségügyi és növényélettani, szaporítási 
kérdések, vízgazdálkodás, vidékfejlesztés. Érzékeli a 
jelentésárnyalatokat, rejtett, valamint átvitt jelentéstartalmakat. Képes 
megérteni a standardtól valamelyest eltérő dialektusokat és a 
normálnál kissé gyorsabb beszédtempót is, monologikus és 
párbeszédes szövegek összefüggéseit, jelentésárnyalatait. 
Szövegértés – Olvasás: A képzésben résztvevő meg tud érteni 
igényesebb, hosszabb írásműveket, szakmai publikációt igen mély 
szakmai tartalommal különböző témában, beleértve a mezőgazdasági 
ágazatokkal összefüggő témákat, természetvédelmet, agrokémiai 
alkalmazásokat, állategészségügyi és növényélettani, szaporítási 
kérdéseket, vízgazdálkodást, vidékfejlesztést. Felismeri a stílusbeli 
különbözőségeket, stílusjegyeket, amelyek autentikus forrásokból, 
például újságok, magazinok, folyóiratok, weblapok, hivatalos 
publikációk révén származnak. 
Beszéd - Társalgás: A résztvevő képes gördülékenyen, spontán 
módon és választékosan kifejezni gondolatait. Ritkán keresi a 
kifejezéseket. A célnyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni 
társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Interakcióban képes részt 
venni különböző elvontabb témákban és sokoldalú szakmai 
kérdésekben is, úgymint mezőgazdasági ágazatok, természetvédelem, 
agrokémiai alkalmazások, állategészségügyi és növényélettani, 
szaporítási kérdések, vízgazdálkodás, vidékfejlesztés. Képes ilyen 
témájú beszélgetésekbe bekapcsolódni, hatékony kommunikációt 
folytatni a célnyelvi udvariassági formák betartásával.  
Beszéd – Folyamatos beszéd: Képes monologikusan különböző 
elvontabb témában és a tágabb szakterületére vonatkozó 
szituációkban, szerteágazó szakmai kérdésekben, mint például a 
mezőgazdasági ágazatok, természetvédelem, agrokémiai 
alkalmazások, állategészségügyi, növényélettani és szaporítási 
kérdések, vízgazdálkodás, vidékfejlesztés témákban pragmatikailag 
adekvátan, nyelvileg helyesen és hatékonyan információt adni, úgy, 
hogy más témákat is érint. Beszédszándékait változatos nyelvi 
eszközökkel, igen sokszínűen valósítja meg. Nehéz helyzetekben 
képes kompenzációs kommunikációs stratégiákat használni.   
Írás : A résztvevő világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud 
alkotni összetettebb témában és szakmai kérdésekben is, úgy mint a 
különböző mezőgazdasági ágazatok, természetvédelem, agrokémiai 
alkalmazások, állategészségügyi és növényélettani, szaporítási 
kérdések, vízgazdálkodás, vidékfejlesztés terén. Az írásmű megfelel 
az adott szakterületén használt műfaji, tartalmi, formai és stiláris 
sajátosságoknak. A résztvevő árnyaltan tud kezelni komplex témákat, 
beleértve a szakmai szövegtípusok és tartalmak egész sorát, ötvözve 
azokat más általános, elvont témával, tudományággal. Írásműveit a 
választékos szókincs, a szakterminológia pontos használata jellemzi. 
Megbízhatóan alkalmazza a szövegösszekötő és kohéziós elemeket. 
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A KER C1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Az igeidők összetett rendszere, szemléletek  
 Modális segédigék összetett szerkezetei 
 Aktív és passzív szerkezetek feltételes módban 
 Összetett szókapcsolatok kifejezések 
 Főnévi, igei, jelzős és határozói szerkezetek 
 Képesség, engedély, valószínűség, szükségesség kifejezése 
 Szövegkohéziós eszközök, koherencia 
 Figuratív kifejezések 
 Alá- és mellérendelő mondatok 
 Determinánsok használata 
 

 
 
A KER C1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Társadalmi szerepvállalás, önkéntesség – természetvédelmi 
szervezetek, világtalálkozók, egyezmények 

 Álláskeresési technikák, pályázatok- mezőgazdasági 
programok, ösztöndíjak, képzések, iskolák 

 Élethosszig tartó tanulás- digitális világ mezőgazdasági 
megnyilvánulása 

 Agrokémiai eljárások, növényvédelem, természetvédelem 
 Állategészségügyi kérdések, génbankok 
 Növények betegségei, nemesítések, génbankok 
 Fogyasztói társadalom, mezőgazdasági termékek piaci 

versenye 
 Közös Agrárpolitika, Agrárszabályozás 
 Környezetvédelmi szabályozások, szankciók 
 Vízgazdálkodás 
 Fejlődő országok mezőgazdasága 
 Egészséges életmód, egészségügyi szolgáltatások 
 Egészségturizmus, ökoturizmus 
 Gyep-, erdő-, vad-, természetgazdálkodás 
 Természeti csapások, árvíz, tornádó, vulkánkitörés, fölrengés 
 Növények és állatok különleges élete, biodiverzitás 
 Az evolúció története 
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A KER C1 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  
 Gondolatok világos, logikus megfogalmazása 
 Beszámoló, interjú, prezentáció készítése 
 Üzleti levelek 
 Előadói stílus 
 Nem verbális kommunikáció 
 Hivatalos stílus jellemzői 
 Szövegkohézió és koherencia alkalmazása 
 Diagramok, táblázatok készítése, elemzése 
 Publikáció írása 
 Vitázás kultúrája 
 Angolszász társadalmi és politikai szervezetek 
 Angolszász szokások és sztereotípiák 
 Nagy világtalálkozók helyszínei és programjai 
 Híres nemesítők, tudósok, kutatók 
 Híres vízlelőhelyek, vízesések, árvizek, aszályok 
 A WHO és más egészségügyi szervezetek 
 Híres ősi civilizációk és örökségük 

 
 
 
 
 
 
 
Képzési követelmények leírása modulonként – Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-4 
 

C1.  1./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 
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C1. 1./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Az igeidők rendszere: egyszerű, folyamatos, perfekt szemlélet 
összetett alkalmazásai 

‐ Modális segédigék összetett szerkezetei 
‐ Aktív és passzív szerkezetek feltételes módban 
‐ Összetett szókapcsolatok, kifejezések  
‐ Főnévi és igei szerkezetek 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Társadalmi szerepvállalás, önkéntesség, egyesületi 
tevékenység, mezőgazdasági és kutatási szervezetek 

‐ Természetvédelmi szervezetek, tevékenységeik 
‐ Nagy természetvédelmi és klíma világtalálkozók, 

egyezmények, szabályozások 
‐ Álláskeresési technikák, álláspályázat, külföldi 

munkavállalás, diákmunka, mezőgazdasági gyakorlati és 
gyakornoki munkák, elméleti és gyakorlati képzések, 
továbbképzések 

‐ Élethosszig való tanulás, e-learning, mezőgazdasági oktatási 
rendszerek és programok összehasonlítása 

‐ Digitális világ előnyei és hátránya, hatása a mezőgazdasági 
gazdálkodásra  

‐ Érdekszövetségek, érdekhálók, közösségi szövetségek,    
‐ Agrokémiai eljárások, műtrágyák és szerves trágyák, 

tápanyag kijuttatási módok, szabadföldi és hajtásos termesztés 
‐ Növényvédelemi fő károsítók, gyomok, betegségek, kártevők 
‐ Természetvédelem eszközei és módszerei    
‐ Állategészségügyi kérdések és szabályozások, génbankok 
‐ Növények betegségei, nemesítések, génbankok 
 

 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Angolszász társadalmi szervezetek  
‐ Angolszász szokások, sztereotípiák 
‐ Híres szervezetek, szövetségek, hálózatok 
‐ Világtalálkozók helyszínei, programjai 
‐ Land Grant Universities 
‐ Híres nemesítők, tudósok, kutatók 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Gondolatok világos megfogalmazása 
‐ Kiemelés, figyelemfelhívás, visszacsatolás 
‐ Szóbeli beszámoló, prezentáció, interjúkészítés 
‐ Érvelés, álláspont kifejtése 
‐ Üzleti levelek megfogalmazása 
‐ Érzések árnyalt megfogalmazása 
‐ Információcsere a szolgáltatóval 
‐ Jegyzetelési stratégiák 
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C1. 2./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

C1. 2./4 modul 

Tartalmi, képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Képesség, engedély, valószínűség, szükségesség kifejezése 
jelen, múlt időkben és szenvedő szerkezetben 

‐ Szóképzés-szófajok jellemző szuffixumai  
‐ Szövegkohéziós eszközök, kötőszavak használata 
‐ Used to – would használata múlt idejű elbeszélésben 
‐ Figuratív kifejezések 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Politikai hírek, vélemények elemzése különös tekintettel 
mezőgazdasági eseményekre 

‐ Populáris, modern irodalom, olvasáskultúra, digitális 
könyvtárak, weblapok mezőgazdasággal kapcsolatosan 

‐ Fogyasztói társadalom, mezőgazdasági termékek a piaci 
versenyben, reklámok, pénz szerepe, szponzorálás 

‐ Európai Közös Agrárpolitika területei 
‐ Agrárszabályozás és támogatási rendszer Magyarországon, 

múltja, jelene, jövője, agrártörténet 
‐ Környezetvédelmi jogi szabályozások, nemzetközi jogi esetek 
‐ Őslakosok és bevándorlók, nagy népvándorlások, 

bevándorlások, a földművelés és állattenyésztés migrációs 
aspektusai, emberi jogi mozgalmak 

‐ Vízgazdálkodás nagy területei, felszíni és felszín alatti vizek, 
vizek védelmét szolgáló gazdálkodási szabályok, ivóvíz 
minősége, ivóvízforrások, szennyvízkezelés, talajvízvédelem, 
öntözés, árvízvédelem, aszály és sivatagi víz- és 
mezőgazdálkodás,  

‐ Fejlődő országok mezőgazdasága 
 

Civilizációs ismeretek: 
‐ Angolszász politikai berendezkedés, pártok, mozgalmak 
‐ Mezőgazdasági és környezetgazdálkodási intézmények, 

szervezetek 
‐ Híres környezetvédelmi szervezetek, megállapodások 
‐ Híres angolszász írók, költők, alkotók, a „Tóvidék” művészei 
‐ Híres vízlelőhelyek, vízesések, árvizek, aszályok 
 

Kommunikációs eszközök: 
‐ Előadói stílus  
‐ A meggyőzés nyelvi elemei  
‐ Nem verbális kommunikáció 
‐ A hivatalos stílus jellemzői, alkalmazása  
‐ Koherencia és kohézió eszközei, alkalmazásuk 
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C1.  3./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

C1. 3./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Prioritás, elbeszélés, időrendiség, szövegkohézió, koherencia 
kifejezése 

‐ Összetett igei, főnévi és elöljárós kifejezések  
‐ Idiómák 
‐ Vegyes feltételes szerkezetek segédigékkel 
‐ Műveltető szerkezetek passzív szemléletben 
‐ Alá- és mellérendelő mondatok 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Nyelvi tabuk, udvariassági szociolingvisztikai elemek 
‐ Fiatalság, öregedés, generációs együttélések és különbségek, 

változások a mezőgazdasági életpályában 
‐ Életkilátások, életvitel, az egészséges életmód hatása a 

közösségekre, nyugdíjazás folyamata, aktív időskor és a 
mezőgazdasági munka kapcsolata 

‐ Egészségügyi szolgáltatások, gyógyítási folyamatok, 
járványok, védőoltások, kutatások, növények és állatok a 
gyógyításban, World Health Organization  

‐ Egészségturizmus, ökoturizmus, vidékfejlesztés, vidéki 
közösségek, a mezőgazdaság és a társadalom kapcsolata 

‐ A föld megtartó szerepe, természeti népek mezőgazdasági 
kultúrája, a föld minőségének megőrzése, gyep-, erdő- vad- és 
természetgazdálkodás múltja, jelene és jövője 

‐ Természeti csapások, katasztrófák, árvíz, tornádó, 
vulkánkitörések, földrengések és kísérőjelenségeik 
előrejelzése és következményeik, hatásuk a társadalmakra   

 
Civilizációs ismeretek: 

‐ A modern angolszász országok társadalmi szokásai, jellemzői 
‐ Híres, ősi civilizációk 
‐ A WHO és más egészségügyi szervezetek 
‐ Híres gyógyítók, kutatók 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Eufemizálás, nyelvi változatok, idiómák 
‐ Gondolati összefüggések kifejezése, analizálás, szintetizálás 
‐ Helyi hírek, tudósítások összeállítása 
‐ Diagramok, táblázatok elemzése, összehasonlítása 
‐ Szöveg-koherencia, szövegkohézió alkalmazása különböző 

műfajokban 
‐ Publikációs műfajok 

 
 



34 
 

 

C1.  4./4 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

C1. 4./4 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ Determinánsok, névelők használata, határozói kifejezések 
‐ Szóképzés, elő- és utóképzők 
‐ Általános igeidő szemléletek, kivételes használatok, 

alkalmazások 
‐ Rokon értelmű és ellentétes értelmű kifejezések  
‐ Alárendelő kijelentő, kérdő és felszólító mondatok 
‐ Összetett szövegkohézió 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Addikciós szokások, hatásuk az egyénre és a társadalomra 
‐ Stressz kezelése, különböző gyógyítási kultúrák, filozófiák  
‐ Az állatok és az ember együttélése, kedvenc állatok tartása, az 

állatok viselkedése és élettana 
‐ Rovarok élettana, a méhészet története, jelene és jövője 
‐ A növények különleges élete, betegségeik és azok 

kialakulásának és kezelésének vonatkozásai,  
‐ A növényvédelem mezőgazdasági, gazdasági, 

természetvédelmi aspektusai  
‐ A biodiverzitás fenntartása, a kihalófélben levő fajok 

jelentősége, kutatási vonatkozások 
‐ Az evolúció története   

 
Civilizációs ismeretek: 

‐ World Wild Fund (WWF) tevékenysége 
‐ Híres állatkutatók, természetvédők, utazók 
‐ Greenpeace mozgalmak 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Vitavezetési képességek 
‐ Blog írása, elemzése 
‐ Prezentációs technikák fejlesztése 
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KER C2 szint minimális óraszám 180 maximális 
óraszám 

270 

KER C2 szinten a 
képzés 
megkezdéséhez 
szükséges bemeneti 
kompetenciák 

 
A C2. 1./3 modul bemeneti követelménye a C1. 4./4 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
A C2. 1./3 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a C1. 4./4 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C2. 1./3 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A C2. 2./3 modul bemeneti követelménye a C2. 1./3 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
A C2. 2./3 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a C2. 1./3 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C2. 2./3 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
 
A C2. 3./3 modul bemeneti követelménye a C2. 2./3 modult záró 
sikeres, minimum 60%-os szóbeli és írásbeli vizsgateljesítmény. 
 
A C2. 3./3 modulba bekapcsolódni kívánó új résztvevők bemeneti 
követelménye a C2. 2./3 modult záró vizsga sikeres letétele vagy a 
C2. 3./3 modulhoz használt szintfelmérő feladatsor sikeres, minimum 
60%-os teljesítése.   
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KER C2 szint 
kimeneti képzési 
követelményei 

Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben résztvevő 
könnyedén, apró részleteiben ért meg bármilyen típusú és műfajú 
komplex szöveget, beleértve a komplex szakmai témákat, mint a 
globalizáció, környezeti ártalmak, ökológiai problémák, 
élelmiszerbiztonság, halászati kutatások, megújuló energiaforrások, 
térinformatika és távérzékelés a mezőgazdaságban, meteorológiai 
modellek a mezőgazdaságban. Irodalmi és szleng műfajú televízió-, 
rádióműsorokat, filmeket, színházi előadásokat, valamint széleskörű, 
bonyolult szakmai előadásokat minden nehézség nélkül követni tud, 
zavaró tényezők például, alapzaj, figyelemmegosztás hatására is. 
Érzékeli a különböző jelentésárnyalatokat, apró rejtett, valamint átvitt 
jelentéstartalmakat, idiómákat és vicceket is. Képes megérteni a 
standardtól eltérő dialektusokat, és az elfogadottnál jóval gyorsabb 
beszédtempót is, monologikus és párbeszédes szövegek részleteit, 
összefüggéseit, jelentésárnyalatait, metaforáit. 
Szövegértés – Olvasás: A résztvevő részleteiben meg tud érteni 
igényes, hosszú írásműveket, szakmai kiadványt komplex széleskörű 
diszciplínák témáiban, mint például globalizáció, környezeti 
ártalmak, ökológiai problémák, élelmiszerbiztonság, halászati 
kutatások, megújuló energiaforrások, térinformatika és távérzékelés a 
mezőgazdaságban, meteorológiai modellek a mezőgazdaságban. 
Felismeri a stílusbeli és műfajbeli különbözőségeket, rétegeket, 
amelyek autentikus forrásokból, például újságok, magazinok, 
hivatalos publikációk során származnak. Érti az irodalmi és a szleng 
stílus jelentésárnyalatait, idiomatikus és metaforikus üzenetét.  
Beszéd - Társalgás: A résztvevő képes intellektuális attitűdváltással 
és szinonimák árnyalt használatával bármilyen társalgásban részt tud 
venni. Szabatosan, gördülékenyen, spontán módon és választékosan 
fejezi ki gondolatait. A nyelvet rugalmasan és anyanyelvi szinten 
tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra 
globalizáció, környezeti ártalmak, ökológiai problémák, 
élelmiszerbiztonság, halászati kutatások, megújuló energiaforrások, 
térinformatika és távérzékelés a mezőgazdaságban, meteorológiai 
modellek a mezőgazdaságban. Interakcióban képes ezekben a 
témákban és különböző elvont kérdésekben is beszélgetésekbe 
bekapcsolódni, szinte anyanyelvi szintű kommunikációt folytatni a 
célnyelvi udvariassági formák betartásával, idiómák, hasonlatok 
használatával. 
Beszéd – Folyamatos beszéd: Az információt nehézség nélkül össze 
tudja foglalni, részletekbe menően fel tudja idézni. Képes 
monologikusan különböző elvontabb témában és a tág szakterületére, 
mint globalizáció, környezeti ártalmak, ökológiai problémák, 
élelmiszerbiztonság, halászati kutatások, megújuló energiaforrások, 
térinformatika és távérzékelés a mezőgazdaságban, meteorológiai 
modellek a mezőgazdaságban, vonatkozó szituációkban 
pragmatikailag adekvátan, nyelvileg helyesen és anyanyelvi szinten 
információt adni. Beszédszándékait változatos nyelvi eszközökkel 
valósítja meg. Nehéz helyzetekben képes kompenzációs 
kommunikációs stratégiákat használni természetes módon, szinte 
észrevétlenül. Ki tudja emelni, meg tudja magyarázni a lényeget és 
ezzel segíti a hallgatót abban, hogy az összefüggéseket könnyebben 
meg tudja érteni. 
Írás : A résztvevő szabatos stílusban fejezi ki mondanivalóját. 
Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni elvont és 
bonyolult témában és szakmai diszciplinákban. Az írásmű megfelel 
az adott szakterületén használt műfaji, tartalmi, formai és stiláris 
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A KER C2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  C1 szintű ismeretek magabiztos ismerete és készségszintű 
alkalmazása 

 Nyelvtani ismeretek rendszerezése, a készségek mélyítése, 
automatizálása 

 Az igeidők általános használattól eltérő alkalmazása 
 Modális segédigék további összetett alkalmazása 
 Szóképzés prefixumai és szuffixumai  
 A magyartól eltérő angol nyelvi struktúrák  
 Prioritás, elbeszélés, időrendiség, szövegkohézió, koherencia 

elemek  tudatos, magabiztos alkalmazása 
 
 
A KER C2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Társadalmi problémák a 21. században 
 Környezeti ártalmak, túlnépesedés, élelmiszerhiány, vízhiány, 

háború okozta migrációs hullámok  
 Megújuló energiaforrások 
 Extenzív és intenzív halászati technológiák, kutatások 
 Élelmiszerbiztonság, élelmiszertechnológiai eljárások, 

génmódosítás a világ mezőgazdaságában 
 Jogi szabályozások, agrárjogi és környezetjogi esetek 
 Térinformatika és távérzékelés a mezőgazdaságban 
 Meteorológiai előrejelzés, modellezés a mezőgazdaságban 
 Globalizáció hatása a mezőgazdasági termelésre 
 Vegyi és biológiai fegyverek 
 Népegészségügyi és egészségügyi etikai kérdések 
 Ökológiai problémák, katasztrófák 
 Mezőgazdasági technológiák múltja, jelene, jövője 
 Mezőgazdasági gépek és rendszerek, öntözőrendszerek és 

technikák 
 Informatika a mezőgazdaságban 
 Űrkutatás és a környezettudomány és mezőgazdaság 

lehetséges kapcsolódásai 
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A KER C2 szint 
tartalmi képzési 
követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  Publikációk, előadások, prezentációk alkotása 
 Szakmai tartalmak árnyalt kifejezése 
 Átvitt jelentések a nyelvben 
 Metaforák használata 
 Rövidítések angol nyelven 
 Nyomatékosítás, kiemelés, figyelemfelhívás eszközei  
 Stílusárnyalatok mondat- és szövegszerkezeti vonatkozásai  
 A beszélő attitűdjeinek megnyilvánulása a szövegben 
 Nyelvi, stilisztikai elemek tudatos alkalmazása 
 Nyelvi regiszterek tudatos alkalmazása 
 Angolszász kulturális és társadalmi hasonlóságok és 

különbségek 
 Fontos környezetvédelmi egyezmények a világban 
 Modern találmányok és újítások a mezőgazdaságban 
 Híres személyiségek, társadalmi szervezetek az emberiség 

érdekében  
 FAO  
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Képzési követelmények leírása modulonként – Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-3 
 

C2. 1./3 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

C2. 1./3 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ C1 szintű ismeretek magabiztos ismerete, alkalmazása 
‐ Nyelvtani ismeretek rendszerezése 
‐ Az igeidők összetett rendszere: egyszerű, folyamatos, perfekt 

szemlélet általánostól eltérő alkalmazásai 
‐ Modális segédigék perfekt és szenvedő szerkezete, összetett 

alkalmazásuk 
‐ Aktív és passzív szerkezetek Gerund, Infinitive, Participle 

eseteiben 
‐ Összetett szókapcsolatok, idiómák csoportosítása 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Társadalmi problémák a 21. században: hátrányos helyzetű 
rétegek, etnikai kisebbségek, őslakosok, hagyomány és 
változás a modern társadalomban 

‐ Környezeti ártalmak, túlnépesedés, élelmiszerhiány, vízhiány, 
szennyezés, klímaváltozás, ózonlyuk problémái  

‐ Környezetvédelmi és zöld mozgalmak, mezőgazdasági, 
gazdasági és politikai vonatkozásaik 

‐ Megújuló energiagazdálkodás tudományos, földrajzi és 
gazdasági vonatkozásai  

‐ Extenzív és intenzív halászati technikák, akvakultúra, vizes 
élőhelyek világa, megőrzése 

‐ Élelmiszerbiztonság és élelmiszertechnológia területei, 
genetikai kísérletek, valamint a génmódosítás és a 
génmódosított termékek a világ mezőgazdaságában   

‐ Jogi szabályozások a génmanipuláció tekintetében 
 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Angolszász kulturális különbségek, történelmi és társadalmi 
hagyományok 

‐ Kyoto Summit, Johannesburg Summits 
‐ Fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények  
‐ Fontos modern találmányok, újítások 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Publikációk, előadások alkotása, vázlatírás 
‐ Szakmai tartalmak árnyalt kifejezése 
‐ Átvitt jelentések a nyelvben 
‐ Metaforák használata 
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C2.  2./3 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

C2. 2./3 modul 

Tartalmi, képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ C1 szintű ismeretek magabiztos ismerete, alkalmazása 
‐ Nyelvtani ismeretek rendszerezése 
‐ Képesség, engedély, valószínűség, szükségesség kifejezése 

jelen, múlt időkben és szenvedő szerkezetben 
‐ Szóképzés-szófajok jellemző prefixumai és szuffixumai  
‐ Szövegkohéziós eszközök, kötőszavak használata 

 
Témakörök, szókincs:  

‐ Társadalmi és gazdasági egyenlőség, a mezőgazdaság szerepe 
a társadalom és gazdaság fejlesztésében  

‐ Szociális érzékenység, altruizmus, szegény társadalmi rétegek 
segítése a mezőgazdasági tevékenységek kiterjesztésével, nők 
szerepe a mezőgazdaságban 

‐ Az intenzív és extenzív mezőgazdaság előnyei és hátrányai a 
mai társadalomban, az extenzív és intenzív termesztési módok 
sajátosságai, környezetkímélő gazdálkodás 

‐ Hagyományos és alternatív energiaforrások, a nukleáris 
energia tudományos, környezeti, gazdasági és politikai 
aspektusai   

‐ A térinformatika alkalmazása a mezőgazdaságban 
‐ A távérzékelés mezőgazdasági és katasztrófavédelmi 

vonatkozásai, drónok alkalmazása a mezőgazdaságban 
‐ A meteorológiai előrejelzés és a mezőgazdasági gazdálkodás 

kapcsolata, a meteorológiai modellezés alkalmazása a 
mezőgazdaságban 

 
Civilizációs ismeretek: 

‐ Híres személyiségek, társadalmi szervezetek az emberiség 
érdekében 

‐ FAO – Food and Agriculture Organization  
‐ Modern találmányok a mezőgazdaság fejlesztésére 

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ Előadások publikációk összeállítása 
‐ Meggyőzés, érvelés, ellentmondás kifejezése 
‐ Rövidítések az angol nyelvben 
‐ A nyelvi interferencia jelensége  
‐ Nyomatékosítás, kiemelés eszközei 
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C2.  3./3 modul  

Minimum óraszám 60 

Maximum óraszám 90 

C2. 3./3 modul 

Tartalmi képzési 
követelmények 

Grammatikai követelmények: 

‐ C1 szintű ismeretek magabiztos ismerete, alkalmazása 
‐ Nyelvtani ismeretek rendszerezése 
‐ Prioritás, elbeszélés, időrendiség, szövegkohézió, koherencia 

kifejezése 
 
Témakörök, szókincs:  

‐ Globalizáció hatása az egyénre és kisebb közösségekre, a 
hungarikum fogalma és magyar vidék mezőgazdasági 
termékeinek jelentősége, földrajzi árujelzők gazdasági és jogi 
vonatkozásai 

‐ Információrobbanás, információ biztonsági problémák 
‐ Vegyi és biológiai fegyverek, terrorizmus problémája 
‐ Jogállam intézménye, törvénysértés és büntetés, a 

halálbüntetés jogi és politikai vonatkozásai 
‐ Agrárjogi és környezetjogi esetek 
‐ Népegészségügyi és egészségügyi etikai kérdések, eutanázia 
‐ Állatorvos-tudomány, állatkísérletek tudományos és etikai 

vonatkozásai 
‐ Ökológiai kérdések, őshonos és inváziós fajok egymásra 

hatása, az emberi beavatkozás szerepe, biodiverzitás  
‐ Különböző mezőgazdasági technológiák múltja, jelene és 

jövője, azok egymásra hatása, iparszerű és fenntartható 
gazdálkodás, biogazdálkodás helye az élelmiszer előállításban 

‐ Mezőgazdasági gépek és rendszerek használata, alternatív 
termesztési módok, informatikai eszközök a 
mezőgazdaságban, öntözőrendszerek tervezése és működése  

‐ Mezőgazdasági informatikai eredmények és alkalmazásuk  
‐ Az űrkutatás és a környezettudomány és mezőgazdaság 

lehetséges kapcsolódásai 
 

Civilizációs ismeretek: 
‐ Ismert világmárkák, kereskedelmi láncok, 
‐ Híres magyar árujelzős mezőgazdasági termékek  
‐ Ismert mezőgazdasági gépgyártó és informatikai cégek 
  

 
Kommunikációs eszközök: 

‐ A beszélő attitűdjeinek megnyilvánulása a szövegben 
‐ Stílus árnyalatok mondat- és szövegszerkezeti vonatkozásai 
‐ Nyelvi stilisztikai elemek tudatos alkalmazása 
‐ Nyelvi regiszterek tudatos alkalmazása 
 

 
 


