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REKTORI TÁJÉKOZTATÓ

a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alóli mentesség ügyében

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény felhatalmazása alapján a főiskola segít az
oklevélhez történő hozzájutáshoz, azoknak, akik nyelvvizsga hiányában nem kaphatták meg
oklevelüket, bizonyítványukat.
A törvény a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alóli mentesség kérdéséről rendelkező 107.§ (2)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„107.§ (2) Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1)
bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt
általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres
záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az
általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt
általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett
külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013.
tanévben tesznek záróvizsgát.”
A jogszabály szerint:
1. A nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesül finanszírozási formára, szakra és
tagozatra tekintet nélkül a Károly Róbert Főiskola azon hallgatója, vagy volt hallgatója,
2. aki már sikeresen záróvizsgázott, vagy legkésőbb 2012/2013. tanévben (2013. június 30ig) tesz sikeres záróvizsgát, és akinek
3. az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez a képzési és kimeneti követelmények
általános nyelvvizsgát írnak elő, és
4. a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem tudták bemutatni a főiskolán
az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot (a főiskola által folyamatosan szervezett nyelvi
vizsgákon azok vehetnek részt, akik 2009-ben a decemberi záróvizsgán, vagy azt
megelőzően sikeresen záróvizsgáztak),
5. feltéve ha a főiskola által szervezett külön nyelvi vizsgát teljesíti.
A nyelvi vizsga követelményeiről, a jelentkezés módjáról és a részvétel feltételeiről a
www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu honlapon a Hallgatóknak -Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi
vizsga menüpont alatt, illetve az ott megjelölt elérhetőségeken érdeklődhetnek.
Gyöngyös, 2013. március 22.
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TÁJÉKOZTATÓ A GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS
INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁJÁRÓL
A Gyöngyösi Károly Róbert Campus Intézményi nyelvi vizsga letétele lehetőséget nyújt a
diploma átvételéhez azon – az oklevél kibocsátás nyelvi feltételével/nyelvvizsgával nem
rendelkező - végzett hallgatóink számára, akikre a kormányrendelet hatálya kiterjed.
A nyelvi vizsga a következő idegen nyelveken teljesíthető három szinten (alap-, közép- és felső
szinten):
angol
német
orosz
Amennyiben egyéb nyelven szeretne vizsgát tenni, kérem, regisztráljon a www.gyongyos.unieszterhazy.hu - Hallgatóknak - Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi vizsga honlapon és kérjük,
jelezze e-mailben a gy.nyelvvizsga@uni-eszterhazy.hu címen.
Az Intézményi nyelvi vizsga lehetőségével csak az Eszterházy Károly Egyetem és campusai vizsgára jogosult - végzett hallgatói élhetnek, és vizsga sikeres teljesítésével kaphatnak
mentességet az általános állami nyelvvizsga követelmény alól. Más intézmények által szervezett
belső vizsga erre nem ad lehetőséget. A vizsga szabályainak betartása minden, a vizsgára jogosult
és a vizsgára bejelentkezett hallgatóra nézve kötelező.
A vizsga szabályainak nem ismerése nem mentesít a szabályok betartása alól.
Jelentkezés feltételei
Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de a vizsga valamelyik részén nem jelenik
meg, vizsgája érvénytelen.
Ha a vizsgázó már rendelkezik a sikeres záróvizsgával zárt szakján előírt nyelvi kimeneti
követelményeknek megfelelő ÁLTALÁNOS nyelvvizsga egyik részével (írásbeli vagy szóbeli
bizonyítványt tud bemutatni), lehetősége van az intézményi nyelvi vizsgán letenni a másik részt.
Ilyen esetben kérjük, a sikeres vizsgarészről kiállított nyelvvizsga bizonyítványt bemutatni a
vizsgahelyen jelentkezéskor, valamint a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt kitöltve
leadni (honlapról letölthető). Ilyen esetben a vizsga csak abban az esetben sikeres, ha a vizsgázó
az adott részvizsgán megszerzi a minimum előírt pontszámot – ld. vizsga felépítésében.
A szaknyelvi középfokú részvizsgához NEM lehet közép- vagy felsőszintű belső nyelvi vizsgát tenni.
Sikeres vizsgaként csak akkor fogadható el a vizsgázói teljesítmény, amennyiben azt a vizsgázó az
értesítés szerinti időszakban teszi le. Érvénytelen a vizsga abban az esetben, ha a vizsgázó az
írásbeli vagy szóbeli részből 0 pontot teljesít.
Értékelési szempontok a vizsga felépítésénél találhatók.
A vizsga ismétlése korlátlan alkalommal lehetséges.
A vizsgára való jelentkezés és a térítési díj befizetése minden esetben elengedhetetlen feltétele a
vizsga letételének.
A vizsga díját átutalással vagy banki pénztári befizetéssel lehet teljesíteni az Eszterházy Károly
Egyetem 10035003-00336121-00000000 számú számlájára. A közlemény rovatba minden esetben
kérjük feltüntetni:
- a vizsga neve: GYKRC belső nyelvi vizsga
- vizsgázó neve
- a vizsga típusa: pl. orosz a.szint., német k.szint., angol f.szint, stb.
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Vizsgára jelentkezés menete, értesítés, halasztás, eredményközlés
A nyelvi vizsgára online, a GYKRC Belső Nyelvi vizsga a www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu →
Hallgatóknak - Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi vizsga honlap oldalán közzétett vizsganaptár
szerinti időpontokra és határidővel lehet jelentkezni. A vizsgát előzetes bejelentkezés alapján
lehet letenni az erre kijelölt vizsganapokon. A vizsgázó tudomásul veszi, hogy a jelentkezéssel a
vizsga általunk kiírt feltételeit elfogadja.
A jelentkezéseket jelentkezési sorrendben, a vizsganaptárban jelölt időpontban fogadjuk el.
Amennyiben a létszám betelt, arról a vizsgázót rendszerüzenetben értesítjük és lehetőséget adunk
másik vizsgaidőpont választására. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsga díja a vizsga
napját megelőző 3 nappal korábban az Eszterházy Károly Egyetem számlájára beérkezik.
A vizsgára jelentkező személy további kommunikáció céljából köteles email címét közölni a
regisztrációs felületen.
A vizsgára történő kiértesítés és a vizsga eredményéről szóló tájékoztatás ugyanezen a
regisztrációs felületen történik.
Vizsgát halasztani nem lehet a jelentkezési határidőtől a vizsga időpontjáig tartó időszak
rövidségére való tekintettel. A vizsga befizetett díját nem áll módunkban visszatéríteni, ha a
vizsgázó nem jelenik meg a vizsgán. Amennyiben a vizsgázó a vizsga napját követő egy héten
belül igazolja, hogy az adott időpontban kórházi fekvőbeteg állományban volt (ambuláns
kezelőlapot nem fogadunk el), a befizetett vizsga díját beszámítjuk és egy közösen egyeztetett
időpontban tehet vizsgát a vizsgázó.
Az eredményközlés a vizsga napjától számított 10 munkanapon belül történik a vizsgázó saját
online felületén.
A sikeres vizsgáról a vizsga időpontját követő 20 munkanapon belül igazolást állítunk ki, melyet
az Oktatási Iroda munkatársainak átadunk, amennyiben a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson
történik a vizsga. Az oklevél kiállítása ezt követően 30 napon belül történik. Az oklevél átvételi
időpontjáról e-mailben üzenetet küldünk.
Felkészülés a vizsgára
A felkészüléshez vegye igénybe online szintfelmérő tesztjeinket, melyek segítségével lehetősége
nyílik nyelvtudásának azonnali mérésére és tanácsot, útmutatást kap a felkészülésre vonatkozóan.
A szintfelmérés 2 nyelven - angol, német - és három szinten (alap/közép/felsőszint), valamint
orosz nyelvből alap- és középszinten történik. Javasoljuk, hogy az Önnek előírt nyelvvizsga
kimenet szintjét válassza. Pl.: Ha Önnek középfokú nyelvvizsga az előírt oklevél kibocsátás nyelvi
feltétele, válassza a középfokú szintfelmérőt! Ingyenes szolgáltatásunk bármikor rendelkezésére
áll, elérhető a www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu → Hallgatóknak - Nyelvvizsgaközpont → Belső
nyelvi vizsga honlap oldalon.
Amennyiben az Ön nyelvi készségeit és kompetenciáit még fejleszteni kell, ajánljuk figyelmébe az
intézményi nyelvi vizsgára felkészítő 80 és 120 órás nyelvtanfolyamokat, melyek Gyöngyösön
kerülnek megrendezésre. A tanfolyam előfeltétele a fent említett online szintfelmérő teszt
kitöltése.
A belső nyelvi vizsgára készülő végzett hallgatóink számára, térítésmentes szaktanácsadási
tevékenységünk keretében összeállítottunk egy irodalom listát, melyen található tan- és gyakorló
anyagok segítséget nyújtanak a belső nyelvi vizsgára önállóan felkészülőknek.
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A vizsga menete
A vizsga megkezdése előtt a vizsgafelügyelők ellenőrzik a vizsgázó személyazonosságát és a
befizetési bizonylatot. Csak érvényes személyi igazolvánnyal (tartózkodási engedéllyel),
jogosítvánnyal vagy útlevéllel lehetséges a személyazonosság igazolása.
A személyazonosságát és a befizetést igazolni nem tudó vizsgázó, a vizsgán nem vehet részt. A
személyazonossággal történő visszaélés a teljes vizsga felfüggesztését vonja maga után!
Az írásbeli vizsgarészre későn érkező vizsgázó indokolt esetben a vizsga megkezdésétől számított
legkésőbb 10 percen belül megkezdheti a vizsgát, de a vizsgaidő lejártakor a többiekkel együtt le
kell adnia a dolgozatát.
A nyelvi vizsgát nem lehet kiváltani az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményeiben előírt
oklevél kibocsátást képező államilag elismert vagy akkreditált nyelvvizsgától eltérő (pl.
alacsonyabb szintű vagy fél, tehát csak szóbeli vagy csak írásbeli) nyelvvizsgával.
A vizsgán a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban kell tartani, amennyiben bárkinél megszólal,
az a vizsgáról való kizárást vonja maga után.
A vizsga során nem megengedett segédeszközök használata tilos! Nem megfelelő viselkedés, pl.
beszélgetés, másolás, stb. a vizsgáról történő kizárást vonja maga után!
Felülvizsgálat, megtekintés
Felülvizsgálat:
Az eredményközlésétől számított 10 napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga
értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő
hivatkozással. Méltányossági kérelmet a GYKRC Nyelvvizsgaközpont vezetője nem tud
elfogadni, mivel minden vizsgázót egyenlő elbírálásban kell részesítenünk. A felülvizsgálati
kérelmet a www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu → Hallgatóknak - Nyelvvizsgaközpont → Belső
nyelvi vizsga honlapon található letölthető – ide vonatkozó - nyomtatvány kitöltésével és a
gy.nyelvvizsga@uni-eszterhazy.hu e-mailcímre történő beküldésével lehet benyújtani. A
Nyelvvizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 10
napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót e-mailben értesíti.
Megtekintés:
A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvi vizsgafeladatát, a feladatok megadásával és az
értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti. A
megtekintési esemény időpontjáról e-mailben tájékoztatjuk a kérelmet beadó vizsgázót. A
megtekintésre a Károly Róbert Campus nyelvvizsgaszervező irodában (Károly Róbert Campus
„C” épület, 110-es iroda 3200 Gyöngyös Mátrai út 36.) kerül sor, arról jegyzőkönyv készül.
A vizsgadolgozat megtekintésén a vizsgázó egyedül vehet részt.
A megtekintés során nem lehet jegyzetet vagy fénymásolatot készíteni. Képrögzítő eszköz
használata tilos! A vizsgafeladatok szerzői jogvédelem alatt állnak, eltulajdonításuk, jogtalan
felhasználásuk tilos.
A vizsgadolgozat megtekintését a www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu → Hallgatóknak Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi vizsga honlapon található letölthető – ide vonatkozó nyomtatvány kitöltésével és a gy.nyelvvizsga@uni-eszterhazy.hu e-mailcímre történő
beküldésével kell kérni. Mindig csak a vizsgázó legutolsó vizsgadolgozata tekinthető meg. A
megtekintés nem azonos a felülvizsgálattal!
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A felülvizsgálat és megtekintés ingyenes eljárási nyomtatványai, www.gyongyos.unieszterhazy.hu → Hallgatóknak -Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi vizsga honlapon
hozzáférhetők.
PRÓBAVIZSGA
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőségük van próbavizsgára jelentkezni!
A jelentkezés szintén a regisztrációs elektronikus felületen történik. A próbavizsga időpontjai
megegyeznek a nyelvi vizsga időpontjaival, azaz egy időben kerülnek megtartásra.
A próba vizsga ára: 5.000 Ft, melyet az Eszterházy Károly Egyetem számlaszámára kell átutalni:
10035003-00336121-00000000. A közlemény rovatba kérjük feltűntetni a vizsgázó nevét, és a
vizsga típusát, pl. Kovács Dóra, Angol próbavizsga
Az intézményi nyelvi vizsga AKTUÁLIS IDŐPONTJAI megtalálhatók a www.gyongyos.unieszterhazy.hu → Hallgatóknak -Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi vizsga honlapon
A vizsga kezdési időpontjai:
ÍRÁSBELI:
Regisztráció, igazolvány ellenőrzés:
Írásbeli vizsga kezdési időpontja:
SZÓBELI:

Délelőtti írásbeli kezdés
esetén (óra):
08.30-9.00
09.00
10.30 órától, az írásbelit
követően

Nagy létszám esetén!
Délutáni írásbeli kezdés
(óra):
13.30-14.00
14.00
09.00 órától

Szóbeli témakörök:
Alap- és középszint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Család
Lakás/otthon
Szabadidő/sport/hobbi
Munka/tanulás
Étkezés
Közlekedés
Vásárlás
Egészséges életmód/betegség/orvosnál
Időjárás/évszakok
Üdülés/utazás
Szolgáltatások

Felsőszinten ugyanezek bővülnek a
következő témákkal:
12. Környezetvédelem
13. Internet és e-kommunikáció
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A nyelvi vizsga felépítése
Az alap- és középszintű nyelvi vizsgán szótár nem használható. A felsőszintű vizsgán csak az írásfeladat során
használhat a vizsgázó nyomtatott szótárt. Más segédeszköz (elektronikus szótár, szószedet, jegyzet, stb.) használata
nem megengedett!

Alapszint
A nyelvi vizsga részei
Írásbeli

Hallásértés

Feladat

Idő

Kb. 1 perc gépi szöveg

Pont

Ütem

5

5

10

20

10

5

10

5

25

-

kétszeri meghallgatása
Szókincs és nyelvtan

Szóbeli

Feleletválasztós feladatok

Olvasásértés

Kb. fél oldal szöveg alapján
igaz-hamis állítások, vagy
feleletválasztós feladatok

Írásfeladat

Kb. fél oldal levél
kiegészítése megadott
szókészlet segítségével

Kötetlen beszélgetés

3-4 mindennapi téma
érintése

Képleírás

Két kihúzott kép közül a
választott kép leírása

Szituáció

60 perc

10 perc

Szerepjáték a
vizsgáztatóval néhány
mondatos magyar utasítás
elolvasása után

A szóbeli vizsgarész három feladatának teljesítése után a vizsgázók globális pontszámokat kapnak az
alábbi értékelési szempontok alapján:
Értékelési szempont

pont

Kommunikációs készség

5

Nyelvhelyesség

5

Szókincs

5

Feladatmegoldás

5

Beszédértés

5

Az alapszintű nyelvi vizsgán összesen 60 pont érhető el. A vizsga csak abban az esetben sikeres,
ha a vizsgázó eredménye legalább 60% vizsgarészenként.
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Középszint
A nyelvi vizsga részei
Írásbeli

Hallásértés

Feladat

Idő

Kb. 2 perc gépi szöveg

Pont

Ütem

5

5

10

20

15

5

20

10

25

-

kétszeri meghallgatása

Szóbeli

Szókincs és nyelvtan

Feleletválasztós feladatok

Olvasásértés

Kb. 3/4 oldal szöveg
alapján igaz-hamis
állítások, v. feleletválasztós
feladatok

Írásfeladat

2 db. fél-fél oldal
terjedelmű levél
kiegészítése megadott
szókészlet segítségével

Kötetlen beszélgetés

3-4 mindennapi téma
érintése

Képleírás

Két kihúzott kép közül a
választott képhez
kapcsolódó téma tartalmi
kifejtése

Szituáció

90 perc

15 perc

Szerepjáték a
vizsgáztatóval magyar
utasítás elolvasása után

A szóbeli vizsgarész három feladatának teljesítése után a vizsgázók globális pontszámokat kapnak az
alábbi értékelési szempontok alapján:
Értékelési szempont

pont

Kommunikációs készség

5

Nyelvhelyesség

5

Szókincs

5

Feladatmegoldás

5

Beszédértés

5

A középszintű nyelvi vizsgán összesen 75 pont érhető el. A vizsga csak abban az esetben sikeres,
ha a vizsgázó eredménye legalább 60% vizsgarészenként.
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Felsőszint
A nyelvi vizsga részei
Írásbeli

Hallásértés

Feladat

Idő

Pont

Ütem

10

5

15

30

20

10

50 perc

20

-

15 perc

25

-

Kb. 3-5 perc gépi szöveg
kétszeri meghallgatása

Szóbeli

Szókincs és nyelvtan

Feleletválasztós feladatok

Olvasásértés

Kb. egy A4 oldal terjedelmű
szöveg alapján igaz-hamis
állítások, vagy feleletválasztós
feladatok

*Írásfeladat

120-150 szó terjedelmű esszé,
v. félhivatalos levél írása
szótárral, irányítási
szempontok alapján

Kötetlen beszélgetés

3-4 mindennapi téma érintése

Képleírás

Két kihúzott kép közül a
választott képhez kapcsolódó
téma tartalmi kifejtése

Szituáció

90 perc

Szerepjáték a vizsgáztatóval
magyar utasítás elolvasása
után

Az *írásfeladat értékelése:
Értékelési szempont

pont

Feladatmegoldás

5

Koherencia

5

Szókincs

5

Nyelvhelyesség

5

A szóbeli vizsgarész három feladatának
teljesítése után a vizsgázók globális
pontszámokat kapnak az alábbi értékelési
szempontok alapján:
Értékelési szempont

pont

Kommunikációs készség

5

Nyelvhelyesség

5

Szókincs

5

Feladatmegoldás

5

Beszédértés

5

A felsőszintű nyelvi vizsgán összesen 90 pont érhető el. A vizsga csak abban az esetben sikeres, ha a
vizsgázó eredménye legalább 60% vizsgarészenként.
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Ajánlott irodalom a KRF belső nyelvi vizsgájához
Angol alapszintű nyelvi vizsgához
• Simigné Fenyő Sarolta-Váraljainé Csorba Éva: Készülünk az angol B1 TELC nyelvvizsgára,
Gyakorlókönyv és próbavizsga feladatok, 2005, Miskolc vagy
• Angol alapfokú nyelvvizsga – Írásbeli, hallás utáni értés (B1), Szerk.:Dezsényi István
Akadémiai Kiadó, 2009
• Dezsényi István-Rády Annamária: Szóbeli feladatok angol alapfokú nyelvvizsgára + Audio
CD, Akadémiai Kiadó, 2011
• Némethné Hock Ildikó: Társalgás, szituációk, képleírások Feladatok az alapfokú "A" típusú
angol nyelvvizsgára
• telc Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (könyv + 2 audio CD + virtuális melléklet)
Akadémiai Kiadó, Budapest 2008.
Angol középszintű nyelvi vizsgához
• telc Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (könyv + 2 audio CD + virtuális melléklet)
Akadémiai Kiadó, Budapest 2008.
• telc English B2 Vizsgafelkészítő könyv (Tóth László) 8 teljes feladatsor, 4 CD
• Telc angol vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához, Nagy Zsuzsanna, Tóth László, Klett
Kiadó, Budapest 2007. 4 db feladatsor (írásbeli, szóbeli) megoldókulccsal – CD melléklettel
• Basel Péter, dr. Fonyódi Jenőné Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán (CD melléklettel)
angol 2. középfok Akadémiai Kiadó Zrt.
• Némethné Dr. Hock Ildikó: 1000 Questions 1000 Answers Társalgási gyakorlatok az angol
középfokú nyelvvizsgákra Lexika Kiadó Kft.
• Gyakorlókönyv az angol szóbeli nyelvvizsgához Közép- és felsőfok - CD melléklettel Dr.
Katona Lucia, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.
• Angol teszt-, fordítási és tömörítési feladatok közép-és felsőfokon Dr. Katona Lucia - Dr.
Sarbu Aladárné, Holnap Kiadó Kft., 2008.
Angol felsőszintű nyelvi vizsgához
• TIT-TELC English C1 Mock Exam 1 + CD, vagy Mock 2 + CD, vagy
• Angol Írásbeli Nyelvvizsga B2-C1-Origó Közép- és felsőfok, Akadémia Kiadó 2006.,
• Kész Zoltán - Némethné Dr. Hock Ildikó: 1000 Questions 1000 Answers Társalgási
gyakorlatok az angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire Lexika Kiadó Kft.
• Angol teszt-, fordítási és tömörítési feladatok közép-és felsőfokon Dr. Katona Lucia - Dr.
Sarbu Aladárné, Holnap Kiadó Kft., 2008.
Német alapszintű nyelvi vizsgához
• Hubert Eishheim – Günter Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Testbuch, Ernst Klett
Sprachen GmbH, Stuttgart 2000.
• Német alapfokú nyelvvizsga írásbeli-szóbeli ( CD melléklettel ) Alapfok (B1) Akadémiai
Kiadó
• Társalgás, szituációk, képleírások – Német Feladatok az alapfokú "A" típusú német
nyelvvizsgára Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné Lexika Kiadó Kft., 2006.
• telc Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok (könyv + audio CD + virtuális melléklet)
Akadémiai Kiadó, Budapest 2007. 2 db B1-es és 4 db B2-es feladatsor (írásbeli, szóbeli)
megoldókulccsal – CD melléklettel
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Német középszintű nyelvi vizsgához
• telc Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok (könyv + audio CD + virtuális melléklet)
Akadémiai Kiadó, Budapest 2007. 2 db B1-es és 4 db B2-es feladatsor (írásbeli, szóbeli)
megoldókulccsal – CD melléklettel
• Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán (CD melléklettel) Német 2. középfok
• Német írásbeli nyelvvizsga Középfok, felsőfok Akadémiai Kiadó, Idegennyelvi Továbbképző
Központ 2006.
• 1000 Fragen 1000 Antworten – Középfok Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné Lexika Kiadó
Kft., 2004.
• Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Plus Testbuch Hans-Jürgen Hantschel, Verena Klotz, Paul
Krieger, Klett Kiadó, 2005.
• Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Plus Übungsbuch Hans-Jürgen Hantschel, Verena Klotz,
Paul Krieger, Klett Kiadó, 2005.
Német felsőszintű nyelvi vizsgához
• Szűcs Melinda (szerk.): Német írásbeli nyelvvizsga Középfok (B2), felsőfok (C1) Akadémiai
Kiadó 2006.
• 1000 Fragen 1000 Antworten – Felsőfok Dr. Babári Ernő - Dr. Babári Ernőné Lexika Kiadó
Kft., 2004.
• em neu Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache. Prüfungstraining telc Deutsch C1, Susanne
Schwalb (szerk.), Hueber Kiadó, Ismaning 2008. 1 db C1-es feladatsor (írásbeli, szóbeli)
megoldókulccsal – CD melléklettel
• Mittelpunkt. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Albert Daniels, Christian
Estermann et al.Kiadó: Klett Kiadó, 2008 , több részből álló tankönyvcsalád, C1 szintre teljes
feladatsort tartalmaz
Orosz alapszintű nyelvi vizsgához:
• Dr. Horváth Iván: Készüljünk az alapfokú “B” típusú orosz nyelvvizsgára, ITK
• Botlik Dénesné Orosz alap- és középfokú társalgási nyelvkönyv nyelvtani gyakorlatokkal
Librotrade Kft., 2001.
Orosz középszintű nyelvi vizsgához:
• Dr. Halász Lászlóné - Paár Ferencné: Az Orosz nyelvvizsga ABC-je (közép- és
felsőfok, írásbeli), Tankönyvkiadó
• Fenyvesi István: 1000 kérdés 1000 válasz (orosz) orosz társalgási gyakorlatok Kiadó:
LEXIKA KIADÓ KFT 1997.
Orosz felsőszintű nyelvi vizsgához:
• Dr. Halász Lászlóné - Paár Ferencné: Az Orosz nyelvvizsga ABC-je (közép- és
felsőfok, írásbeli), Tankönyvkiadó
• Fenyvesi István: 1000 kérdés 1000 válasz (orosz) orosz társalgási gyakorlatok Kiadó:
LEXIKA KIADÓ KFT 1997.
Felkészülést segítő feladatok:
ELTE-ITK (kétnyelvű angol/német/spanyol): www.onyc.hu
Telc (egynyelvű, angol, német, spanyol): www.telc.hu
KJF TársalKODÓ (kétnyelvű, angol, német): http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/felkeszules/mintafeladatok
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ELÉRHETŐSÉGEK
Belső nyelvi vizsga tudnivalók, szintfelmérő, vizsgára jelentkezés: www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu
→ Hallgatóknak -Nyelvvizsgaközpont → Belső nyelvi vizsga
Vizsgaszervezés:
E-mail: gy.nyelvvizsga@uni-eszterhazy.hu
Tel: 37/518-347
Mobil: 30/7828-714
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – csütörtök: 9.30-12.00, 13.30-16.00
Péntek: 9.30-12.00

Intézményi nyelvi vizsga árak

Alapszint
Középszint
Felsőszint

Szóbeli
12.500 Ft
12.500 Ft
12.500 Ft

Írásbeli
12.500 Ft
12.500 Ft
12.500 Ft

Komplex
25.000 Ft
25.000 Ft
25.000 Ft
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www.gyongyos.uni-eszterhazy.hu

