
VIZSGALEÍRÁS 
 

1. Írásbeli készségek 

 

Vizsga szint 
(Referencia 
keret szint) 

Nyelvi 
készségek 

Feladatok 
Szövegtörzs 
terjedelme* 

Javasolt 
időtartam 

Pontszám 
 

Teljesítési 
minimum 
40/60% 

Alapfok 
(Küszöb-

szint) 
B1 

Olvasott szöveg 
értése 

1. Autentikus szöveg globális és 
szelektív értése magyar nyelvű 
feladatlappal 

1500-1800 n, 
5-8 kérdéssel 

30 perc 30 12 
 
 

Közvetítő 
készség 
magyar nyelvre 

2. Idegen nyelvű szöveg 
összefoglalása magyarul (információ- 
átadás) 2-4 irányító szemponttal  

input szöveg:  
1000-1200 n  
feladatmegoldás:  
70-90 szó 

20 perc 10  
 
 
 

4 

Íráskészség 3. Szöveg alkotása 2-4 magyar nyelvű 
irányító szempont alapján 

120-150 szó 30 perc 20 8  

Összesen 80 perc 60   36 

Középfok 
(Közép-
szint) 
B2 

Olvasott szöveg 
értése 

1. Idegen nyelvű autentikus szöveg 
globális és szelektív értése magyar 
nyelvű feladatlappal 

2200-2500 n 
6-9 kérdés 

30 perc 20  8  
 
 

Közvetítő 
készség magyar 
nyelvre 

2. Autentikus idegen nyelvű szöveg 
fordítása magyarra  

1500-1700 n 60 perc 20  
 
 

14 Közvetítő 
készség 
idegen nyelvre 

3. Autentikus magyar nyelvű szöveg 
összefoglalása idegen nyelven  
5 irányító szempont alapján 

input szöveg: 
1000-1300 n 
feladatmegoldás:  
80-100 szó 

35 perc 15  

Íráskészség 4. Szövegalkotás magyar nyelvű  
3-5 irányító szempont alapján 

170-190 szó 45 perc 25 10 

Összesen 170 perc 80  48 

Felsőfok 
(Haladó 
szint)  

C1 

Integrált 
készségek 
(olvasási 
készség, lexikai 
és grammatikai 
ismeretek) 

1. Szövegalapú feleletválasztós teszt: 
10 ütem egy vagy két autentikus 
szöveghez kapcsolódóan, választás 3-4 
opció közül  

1100-1300 n 15 perc 10  8 

Olvasott szöveg 
értése 

2. Idegen nyelvű autentikus szöveg 
globális és szelektív értése magyar 
nyelvű feladatlappal 

2200-2500 n 
3-5 kérdés 

15 perc 10 

Közvetítő 
készség magyar 
nyelvre 

 3. Autentikus idegen nyelvű szöveg 
fordítása magyarra  

1800-2300 n 70 perc 
 

25   
 
 

20 Közvetítő 
készség 
idegen nyelvre 

4. Autentikus magyar nyelvű szöveg 
összefoglalása idegen nyelven 5 
irányító szempont alapján  

input szöveg: 1800-
2100 n 
feladatmegoldás:  
150-180 szó 

70 perc 25 

Íráskészség 5. Két téma közül választható esszé 
jellegű szöveg alkotása 3-5 irányító 
szempont alapján 

180-210 szó 80 perc 30 12 

Összesen 250 perc 100 60 

 
* A szövegtörzs az egyes vizsgarészek feladatainak alapját képező autentikus idegen nyelvi szöveget jelenti a címmel 
együtt. Nem számítanak tehát a szövegtörzsbe a feladatban megjelenő igaz/hamis állítások vagy opciók, és az utasítások. 
  



2. Szóbeli készségek 

 

Vizsga szint 
(Referencia 
keret szint) 

Nyelvi 
készségek 

Feladatok Terjedelem Időtartam Pontszámok 

Alapfok 
(Küszöbszint) 

B1 

Beszédkészség 1. Beszélgetés szakmai 
vonatkozású személyes témákról 

6-10 kérdés 3-4 perc Szakmai 
kommunikáció  
15 pont 
Szakmai szókincs, 
kifejezésmód 
 15 pont 
Nyelvhelyesség 
10 pont 
Beszédértés  
5 pont 

2. Helyzetmegoldás magyarul 
megadott irányító szempontok 
alapján  

4 logikai lépés 5-6 perc 

3. Beszélgetés kép alapján 6-8 kérdés 4-5 perc 

Összesen 15 perc 45 / 18 pont 

Hallás utáni értés 
gépi hang alapján 

4. Globális értés feladat magyar 
nyelvű kérdések vagy igaz/hamis 
állítások alapján 

1-2 perces szöveg 
kétszeri 
meghallgatása 
magnóról 

 
10 perc 

 
15 pont 

 5. Szelektív értés feladat magyar 
nyelvű kérdések, igaz/hamis 
állítások vagy feleletválasztás 
alapján 

1-2 perces szöveg 
háromszori 
meghallgatása 
magnóról 

 
15 perc 

 
25 pont 

Összesen 25 perc  40 / 16 pont 

Mindösszesen max. 40 perc 85 / 51 pont 

Középfok 
(Középszint)   

B2 

Beszédkészség 1. Beszélgetés személyes 
vonatkozású általános szakmai 
témákról 

8-10 kérdés 4-5 perc Szakmai 
kommunikáció  
15 pont 
Szakmai szókincs, 
kifejezésmód 
 15 pont 
Nyelvhelyesség 
10 pont 
Beszédértés 
5 pont 
Beszédfonetikai 
eszközök  
5 pont 

2. Helyzetmegoldás magyarul 
megadott irányító szempontok 
alapján 

4-5 logikai lépés 4-5 perc 

3. Önálló témakifejtés kép 
alapján 

8-10 állítás  4-5 perc 

Összesen 15 perc 50 / 20 pont 

Hallás utáni értés 
gépi hang alapján 

4. Globális értésfeladat 3-4 
magyar nyelvű kérdés vagy 
igaz/hamis állítások vagy 
feleletválasztás és/vagy 
lyukasteszt alapján 

2-3 perces szöveg 
kétszeri 
meghallgatása 
magnóról 
 

 
 
15 perc 

 
 
15 pont 
 
 

5. Szelektív értés feladat 6-9 
magyar nyelvű kérdés, igaz/hamis 
állítások vagy feleletválasztás 
és/vagy lyukasteszt alapján  

2-3 perces szöveg 
háromszori 
meghallgatása 
magnóról 

  
20 perc 

 
20 pont 

Összesen 35 perc 35 / 14 pont 

Mindösszesen 50 perc 85 / 51 pont 

 
  



2. Szóbeli készségek (folyt.) 
 

Felsőfok 
(Haladó szint) 

C1 

Beszédkészség 1. Beszélgetés  
a helyszínen húzott általános, de 
szaknyelvi vonatkozású témáról 

8-10 kérdés-felelet pár 6-7 perc Szakmai 
kommunikáció  
10 pont 
Szakmai szókincs, 
kifejezésmód 
10 pont 
Nyelvhelyesség 
 10 pont 
Kommunikációs 
készség/interakciós 
készség/koherencia  
10 pont  
Beszédfonetikai 
eszközök 
 5 pont 

2. Érvelő véleménykifejtés 
idegen nyelven a helyszínen 
húzott két szakmai téma közül az 
egyikről 

önálló 7-8 perc 

3. Szöveg-összefoglalás: kétszer 
hallott magyar nyelvű szöveg 
összefoglalása idegen nyelven 

kb. 1 perc 
1000-1400n 

4-5 perc Szakmai 
kommunikáció  
5 pont 
Szakmai szókincs, 
kifejezésmód 
5 pont 
Nyelvhelyesség 
5 pont 
Koherencia 5 

Összesen max. 20 perc 65 / 26 pont 

Hallás utáni értés 
gépi hang alapján 

4. Globális és szelektív értés 
feladat 6-8 magyar nyelvű kérdés 
vagy igaz/hamis állítások alapján 
(ebből 2-3 globális) 

3-4 perces szöveg 
háromszori 
meghallgatása 
magnóról  

 
20 perc 

 
25/10 pont 

Mindösszesen max. 40 perc 90 / 54 pont 

 


