
Helyettesítő nyelvi vizsga 

A nyelvi vizsga szintje a KER B1 és B2 szintje (későbbiekben: helyettesítő nyelvi vizsga 1) és a KER B2 és C1 
szintje (későbbiekben: helyettesítő nyelvi vizsga 2) között helyezkedik el, tartalmát tekintve pedig 
illeszkedik az intézmény által indított általános nyelvi kurzusok során elsajátított ismeretekhez, illetve 
kompetenciákhoz. 
A vizsga nyelve: angol, német 

A helyettesítő nyelvvizsga díjai:  A szóbeli vizsga díja: 10.000,- Ft 

Az írásbeli vizsga díja: 10.000,- Ft 

A komplex vizsga díja: 18.000,- Ft 

A helyettesítő nyelvi vizsga helyéről és pontos idejéről a hallgató a Neptun rendszeren keresztül értesül.  

A helyettesítő nyelvi vizsga menetéről és témaköreiről a „Tájékoztató az oklevél kiadásához szükséges 

nyelvvizsga követelményt helyettesítő nyelvi vizsgákról” című dokumentumban talál bővebb információt. 

A szóbeli vizsga menete 

A szóbeli vizsga kéttagú bizottság előtt történik. A vizsga ideje 15 perc, és három feladatból áll: 

1. interjú általános témák (max. 3) alapján, 

2. önálló témakifejtés képi stimulus alapján, 

3. szituációs szerepjáték/párbeszéd. 

A szóbeli vizsga témakörei  

Helyettesítő nyelvvizsga 1 

 Család (a vizsgázó személyi adatai, a családtagok belső és külső tulajdonságai)  

 Lakóhely (a vizsgázó lakcíme, lakásának és környékének rövid bemutatása)  

 Tanulás (a vizsgázó iskolája, nyelvtudása, nyelvtanulása)  

 Munka (a családtagok és a vizsgázó leendő foglalkozása)  

 Utazás (autóval, vonattal, repülővel) 

 Nyaralás (kirándulás, belföldi/külföldi utazás)  

 Étkezés (otthon, étteremben)  

 Házimunka (munkamegosztás) 

 Napirend (hétköznap és hétvégén) 

 Bevásárlás (áruházban, élelmiszerboltban)  

 Szolgáltatások (posta, bank, egyéb hivatalok)  

 Szabadidő eltöltése (mozi, színház, tévénézés, kirándulás) 

 Orvosnál (a leggyakoribb betegségek, közérzet)  

 Sport (különféle sportágak, sportolási lehetőségek)  

A Helyettesítő nyelvvizsga 2 témakörei részben megegyeznek a Helyettesítő nyelvvizsga 1 témaköreivel - 

természetesen itt magasabb szintű nyelvi megoldásokat várunk el - és részben az alábbi témákkal 

egészülnek ki. 

 Környezetvédelem (szelektív hulladékgyűjtés, otthoni energiatakarékosság) 



 Munkanélküliség (munkahelyszerzés, szociális problémák) 

 Internet (e-mail, böngészés, Internet használata a mindennapokban) 

 

A szóbeli vizsga értékelésénél a következő készségeket mérjük, és a pontozás az alábbiak szerint történik:  

 

Nyelvhelyesség 10 p 

Szókincs 15 p 

Kommunikatív érték     15p 

Beszédértés      15p 

Összesen:  55p 

 

A szóbeli vizsga 51%-os eredménnyel minősül sikeresnek, ami 28 pontnak felel meg. 

Az írásbeli vizsga menete  

Az írásbeli vizsga négy feladatból áll.  

Az első rész egy nyelvtani és lexikális tudást mérő, 15 kérdésből álló, feleletválasztós teszt. Ennek a 

feladatnak a megoldásával maximálisan 15 pont szerezhető. A feladatokban a KER B1 és B2, illetve a KER 

B2 és C1 közötti szinten elvárt nyelvtani anyagok ismeretét várjuk el. 

A második feladat egy hiányos szöveg kitöltése a szöveget követően megadott szavakkal. A szöveg 

terjedelme 1000-1200n. E feladat egyaránt méri a szövegértést, szókincset, nyelvhasználatot és 

íráskészséget. Ennek a feladatnak a megoldásával maximálisan 15 pont szerezhető. 

E két feladat megoldásánál szótár használata nem megengedett.  

 

A harmadik feladat egy szövegértési feladat. Az idegen nyelven megadott válaszok közül kell kiválasztani a 

helyes megoldást. Ennél a feladatnál az idegen nyelvű szöveg mind globális, mind részletekre vonatkozó 

megértését értékeljük. A maximálisan elérhető pontszám 15. A szöveg terjedelme 1500-1700n.  

A negyedik feladatban a vizsgázó egy levél vagy egy fogalmazás megírása közül választhat, idegen nyelven 

megadott irányítási szempontok szerint. A fogalmazás terjedelme 150-200 szó. E feladat a vizsgázó által 

produkált szöveg kommunikatív adekvátságát, a szöveg nyelvi megformáltságának helyességét, valamint a 

szintnek megfelelő szókincset méri.  

Az elérhető pontszám 15.  

E két feladat megoldásánál nyomtatott szótár használata megengedett. 

Az írásbeli vizsga megoldására 90 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. Ebből 30 perc a vizsga első részére 

(első két feladat) fordítandó. 

Az írásbeli vizsga értékelése  

Az írásbeli vizsgán maximálisan 60 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga 51%-os eredménnyel minősül 

sikeresnek, ami 31 pontnak felel meg. 

Egyéb tudnivalók 

Az államilag elismert nyelvvizsgákkal szemben e vizsga értékelésekor nem alkalmazunk küszöbszintet az 

egyes készségek esetében, illetve a hallás utáni értés kompetenciát kizárólag a szóbeli vizsgán (a 

vizsgáztató megértésékor) mérjük, ehhez külön vizsgarész nem tartozik. 



A szóbeli vizsga díja: 10.000,- Ft 

Az írásbeli vizsga díja: 10.000,- Ft 

A komplex vizsga díja: 18.000,- Ft 

Vizsgára felkészítő tanfolyamok 

A belső nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok célja a záróvizsgával rendelkező, de nyelvvizsgát nem szerzett 

hallgatók hozzásegítése a nyelvi követelmények teljesítéséhez. 

A felkészítő kurzusok időtartama 60 vagy 90 óra (a nyelvtudás szintjétől függően), intenzitásuk pedig eltérő 

lehet a hallgatói igényeknek megfelelően. A kurzusra jelentkezés (hasonlóan egyéb nyelvtanfolyamokhoz) 

szintfelméréssel kezdődik.  

A képzés díja 800,- Ft/óra, a kurzusok létszáma 7-10 fő. 

Tanfolyamainkra jelentkezni a nyelviskola@mail.duf.hu e-mail címen, vagy a 25/551-628-as telefonszámon 

lehet, illetve személyesen a Főépület 3. emeletén található 404-a irodában. 

Adminisztráció 

A vizsga teljes dokumentációjának kezelése a Neptun rendszerben történik. Itt kérvény kitöltésével lehet 

jelentkezni a belső nyelvvizsgára, illetve az eljárást elindítani az oklevél kiadására meglévő dokumentum 

alapján. 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

A befizetéseket a Neptun rendszeren keresztül kell elvégezni. A befizetésekhez a Neptun bejelentkező 

képernyőjén a Letölthető dokumentumok között találja az „Útmutató a költségtérítési és egyéb díjak 

befizetéséhez” 

A befizetett díjak a határozat alapján egy tanulmányi félévre vonatkoznak, és azokra a hallgatónak 

kamatkövetelése nem lehet. 

Vis maior helyzet esetén a hallgató a befizetett összeg 70%-át visszaigényelheti, ha azt az esemény 

bekövetkeztétől számított 8 napon belül bejelenti, és dokumentumokkal támasztja alá. 

Az intézményi nyelvi vizsga (helyettesítő nyelvi vizsga) nem egyenértékű az állami nyelvvizsgával. 
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