
INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA – KÖZÉP SZINT 

Általános vizsgaleírás 

A vizsga komplex nyelvtudást mérő egyetemi vizsga, amely szóbeli (A), és írásbeli (B) 

részvizsgákból áll. A vizsgázó csak akkor kapja meg a vizsga eredményes letételéről az igazolást, 

amennyiben legalább 60%-os eredményt ér el a két vizsgarész eredményét összesítve. 

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e a különféle élethelyzetekben, a 

hivatásával/foglalkozásával összefüggő, illetve mindennapi témákban, szóban és írásban 

kommunikálni, véleményét kifejteni, idegen nyelvű szövegeket megérteni, lényeges információkat 

magyar nyelven közvetíteni. 

A vizsga a 4 nyelvi alapkészséget (beszédértés, beszédkészség, szövegértés, szövegalkotás) ill. 

nyelvismereti jártasságot méri.  

A témakörök és a nyelvtani követelmények listája a vizsgaleírás végén található. 

Írásbeli részvizsga 

Az írásbeli vizsga 4 feladatból áll.  

Az első feladat (szövegértés) egy 15-20 sor terjedelmű idegen nyelvű szöveg megértése. Az értést 

idegen nyelvű kérdésekre adott idegen nyelvű válaszokkal ellenőrizzük. A kérdés a szöveg általános 

tartalmára és/vagy konkrét információkra kérdez. A kérdések között lehet igaz/hamis állítás is. A 

feladat megoldásához szótár nem használható. A megszerezhető maximális pontszám: 20 pont 

A második feladatban (nyelvismeret) egy összefüggő, 10-15 sor terjedelmű szövegből hiányzó 

információkat kell pótolni 3 megadott válaszlehetőségből (a,b,c). A hiányzó információ a vizsgázó 

lexikai és/vagy nyelvtani ismereteit méri.  A feladat megoldásához szótár nem használható. A 

megszerezhető maximális pontszám: 10 pont 

Az első két feladat megoldására 60 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A feladatlapok beadása után 

a vizsgázó megkezdi a további írásbeli vizsgarészek megoldását.  

A harmadik feladatban (szövegalkotás) a vizsgázónak 80-100 szó terjedelmű idegen nyelvű e-

mailt kell írnia megadott szempontok alapján. A feladat a vizsgázó szövegalkotási, nyelvhasználati, 

nyelvtani ismereteit és szókincsét méri. A feladat megoldásához szótár használható. A 

megszerezhető maximális pontszám: 15 pont 

A negyedik feladat (közvetítés) egy 15-20 soros idegen nyelvű szöveg főbb információinak 

közvetítése magyar nyelven. A fontos információk megtalálását célzott kérdések és/vagy táblázat 

kitöltése segíti. A feladat megoldásához szótár használható. A megszerezhető maximális 

pontszám: 15 pont 

A harmadik és negyedik írásbeli feladat megoldására 60 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. 

Az írásbeli részvizsgán összesen 60 pont szerezhető. 

 



Szóbeli részvizsga 

A szóbeli vizsga 3 feladatból áll. 

Az első feladat megoldása során a vizsgázó bemutatkozó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval. A 

kérdések főként a vizsgázó munkahelyével, hivatásával és munkájával kapcsolatos témákat 

érintenek.  

A második feladat során a vizsgázó önállóan beszél egy megadott témáról kép(ek) alapján. A 

vizsgázó két kép (téma) közül választhat. 

A harmadik feladatban a vizsgázó egy állítást kap idegen nyelven, amelynek kapcsán kifejti 

véleményét és érvel mellette vagy ellene. 

A szóbeli vizsga során felkészülési idő nincs, szótár nem használható, a vizsgázó a második és 

harmadik feladat leírását kihúzza. A szóbeli vizsga időtartama 10-12 perc, amelynek során 

értékeljük a vizsgázó beszédértési és kommunikációs készségét, a vizsgáztatóval folytatott 

interakció során. A vizsgázónak lehetősége van az általa elsajátított tudás előadására az önálló 

témakifejtés és az érvelés során. (2. és 3. feladat) 

A szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény értékelése az alábbi szempontok szerint történik:  

 szóbeli kommunikáció, interakció: 10 pont 

 szókincs: 10 pont 

 beszédértés, a kommunikációs feladat teljesítése: 10 pont 

 nyelvhelyesség: 10 pont 

A szóbeli vizsgán összesen 40 pont szerezhető.  

  



ÁTFOGÓ SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI TÉMATERÜLETEK 
 

MAGYAR ANGOL NÉMET 

MUNKA:  

állásfajták, munkahelyi 

feladatok, karrier, 

álláskeresés, külföldi 

munkavállalás 

WORK:  

types of jobs, tasks, career, 

finding a job, working abroad 

 

ARBEIT:  

Jobtypen, Aufgaben,  

Karriere, Jobsuche, Arbeit im  

Ausland. 

SZABADIDŐ 

/SZÓRAKOZÁS:  

hobbik, sport és egészséges 

életmód, szórakozás, mozi  

 

LEISURE AND 

ENTERTAINMENT: hobbies, 

sports and healthy lifestyle, 

cinema,  going out 

 

 FREIZEIT & 

UNTERHALTUNG:  

Hobbys, Sport und gesunde  

Lebensweise, Unterhaltung, 

Kino 

LAKÓHELY és  

KÖRNYEZET:  

kollégium,  

bérelt lakás, saját lakás,  

település, látnivalók  

 

PLACE OF LIVING &  

ENVIRONMENT:  

hostel, rented/own flat, town,  

sights 

WOHNORT & 

UMGEBUNG:  

Studentenwohnheim,  

Mietswohnung, eigene 

Wohnung,  

Stadt, Sehenswürdigkeiten 

KOMMUNIKÁCIÓ és 

MÉDIA:  

számítógép, mobil, internet, 

TV, internetes vásárlás 

 

COMMUNICATION & 

MEDIA:  

computer, mobiles, Internet, TV, 

e-shopping 

 

WOHNORT & 

UMGEBUNG:  

Studentenwohnheim,  

Mietswohnung, eigene 

Wohnung,  

Stadt, Sehenswürdigkeiten 

UTAZÁS és TURIZMUS: 

nyaralások típusai, 

közlekedési eszközök, 

kedvenc úti célok, szállás és 

étkezési helyek 

TRAVELLING & TOURISM: 

different kinds of holidays, 

means of transport, favourite 

destinations, places to eat and 

stay, shopping abroad 

REISE & TOURISMUS:  

Urlaubstypen, Verkehrsmittel,  

beliebte Reiseziele, Unterkunft 

und  

Verpflegung  

EGYETEMI 

TANULMÁNYOK:  

diákélet, szakmai gyakorlat, 

szakdolgozat, távoktatás, 

tanfolyamok 

UNIVERSITY STUDIES: 

student life, internship, thesis, 

distance-learning, training 

courses 

 

UNIVERSITÄTSSTUDIEN:  

Studentenleben, Praktikum,  

Diplomarbeit, Fernstudium, 

Kurse  

 

 



NYELVTANI KÖVETELMÉNYEK 

 

MAGYAR ANGOL NÉMET 

Igeidők Tenses: present tenses; (simple, 

continuous, perfect) past tenses; 

(simple, continuous, perfect), 

will/be going to 

Tempora der Verben (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur) 

Igealakok Verb forms Verbformen 

Módbeli segédigék Modals: can, could, must, have to, 

should, may, might 

Modalverben: können, müssen, 

dürfen, mögen, sollen, wollen 

Idő- és helyhatározók Prepositions of time and place Temporal- und Lokaladverbien 

Birtokos szerkezet Possessive structure Possessivkonstruktionen 

Kérdésszerkesztés Interrogative Interrogative 

Névmások Pronouns Pronomina 

Szenvedőszerkezet Passive structures Passivkonstruktionen 

Feltételes mód Conditional structures (0,1,2 types) Konditionalsätze 

Melléknévfokozás Comparative and superlative 

structures of adjectives 

Adjektivkomparation 

Gyakori szerkezetek 

főnévi igenévvel vagy 

gerund-dal 

Common structures with infinitive 

/gerund 

Infinitivkonstruktionen 

Kötőszavak Connectives Konjunktionen 

Gyakori vonzatos 

igék 

Common phrasal verbs Wichtigste Verben mit Rektionen 

Vonatkozó 

mellékmondat 

Relative clauses, relative pronouns Relativsätze 

Függő beszéd Reported speech (reporting verb in 

present) 

Indirekte Rede 

Határozók Adverbs Adverbien 

 

 

 

 

 

 



Szóbeli vizsgarész 3. feladat (érvelés/vita) témakörei 

Érveljen a következők mellett vagy ellen:  

1. Vonattal / autóval utazni  

2. Étteremben étkezni / otthon főzni  

3. Magyarországon / külföldön nyaralni  

4. Mozi / TV  

5. Szabadtéri sportok /teremsportok  

6. Kerékpárral / autóval vagy közösségi közlekedési eszközzel közlekedni  

7. Nyelvet tanulni a célországban / Magyarországon  

8. Városban / falun lakni  

9. Kötött / kötetlen munkaidőben dolgozni  

10. Könyvek és folyóiratok / Internet  

Arguments for and against  

1. Travelling by train vs. travelling by car  

2. Eating in restaurants vs. cooking at home  

3. A holiday in Hungary vs. a holiday abroad  

4. Cinema vs. watching TV  

5. Outdoor sports vs. indoor sports  

6. Cycling vs. using your own car or public transport  

7. Learning a language abroad vs. learning it in Hungary  

8. Living in a town vs. living in a village  

9. Working fixed hours vs. flexible hours  

10. Books and magazines vs. Internet  

Argumente dafür oder dagegen  

1. Mit dem Zug fahren / mit dem Auto fahren  

2. Im Restaurant essen / zu Hause kochen  

3. Den Urlaub in Ungarn verbringen / den Urlaub im Ausland verb 

4. Kino / Fernsehen  

5. Im Freien Sport treiben/ Hallensport treiben  

6. Mit dem Fahrrad fahren / mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren  

7. Im Zielland eine Sprache lernen / in Ungarn eine Sprache lernen  

8. In der Stadt leben / auf dem Lande leben  

9. Feste Arbeitszeit / flexible Arbeitszeit  

10. Bücher und Zeitschriften / Internet 

  



A FELKÉSZÜLÉSHEZ AJÁNLOTT KÖNYVEK 

 

A felkészüléshez ajánlott könyvek angol nyelvből 

 

Nyelvtani ismétlés, gyakorlás 

Bajczy Tünde – Kerekes Zsolt: Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig I-II. Librotrade 

kiadó 

Dohár Péter: Kis angol nyelvtan, Dover International Kft. 

Dr. Szabó Tibor: Angol nyelvtan gyakorlat közelben, Lexika Kiadó 

Németh Katalin: Angol nyelvtan, Lexika kiadó 

Horváth Károly: Angol nyelvtan központú tesztek és fordítások, Padlás Nyelviskola könyvek 

Ötvösné Vadnai Marianna: Segédkönyv az alapfokú „B” típusú angol nyelvvizsgához, Lexika kiadó 

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press  

 

Szókincsfejlesztés, társalgás 

Tímár Eszter: Words, words, words, Nemzeti Tankönyvkiadó 

Dr. Borostyán Csilla: Középfokú kurzuskönyv, Nordwest Kiadó 

Bajnóczi Beatrix - Haavisto Kirsi: 888 kérdés és válasz angol nyelvből, Maxim kiadó 

Haavisto Kirsi - Bajnóczi Beatrix: Kérdések és válaszok angol nyelvből, Maxim kiadó 

Némethné Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások, Lexika kiadó 

Némethné Hock Ildikó: 1000 questions and 1000 answers, Lexika kiadó 

Horváth Károly: Twenty but one. Egy híján húsz társalgási témakör. Padlás nyelviskola  

Stuart Redman: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press  

 

 

 

 

A felkészüléshez ajánlott könyvek német nyelvből 

 

Nyelvtani ismétlés, gyakorlás 

Bedő Éva – Ute Lambrecht: Stufengrammatik; Nemzeti Tankönyvkiadó 

Scheibl György: 444 német nyelvtani gyakorlat; Maxim Kiadó 

Szitnyainé Gottlieb Éva – Mekis Zsuzsa: Német nyelvtani gyakorlatok nem csak  

középiskolásoknak; Nemzeti Tankönyvkiadó 

Friderike Jin – Ute Voß: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Grammatik – kein Problem; 

Cornelsen 

Anni Fischer-Mitzviris – Sylvia Janke-Papanikolaou: So geht’s zum ZD; Ernst Klett Sprachen 

Stuttgart 

Hubert Eichheim – Günther Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Übungsbuch und Testbuch; 

Ernst Klett Sprachen Stuttgart 

 

Szókincsfejlesztés, társalgás 

Horváthné Lovas Márta: Zwanzig weniger eins Egy híján húsz; Padlás Nyelviskola Könyvek 

Lázár Györgyné: Német szóbeli gyakorlatok; Nemzeti Tankönyvkiadó 

Dr Emericzy Tibor – Erődy Marianne: Ich bin im Bilde; JPTE, Pécs 

Talpainé Kremser Anna – Sövényházy Edit: Kérdések és válaszok német nyelvből; Maxim Kiadó 

Péntek Bernadett – Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok; Nordwest 2000 Kiadó 

Anni Fischer-Mitzviris – Sylvia Janke-Papanikolaou: So geht’s; Ernst Klett Sprachen Stuttgart 

Anni Fischer-Mitzviris – Sylvia Janke-Papanikolaou: So geht’s zum ZD; Ernst Klett Sprachen 

Stuttgart 

Hubert Eichheim – Günther Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Übungsbuch und Testbuch; 

Ernst Klett Sprachen Stuttgart  


