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A NYELVVIZSGA SZEREPE MA:

Pluszpont a felvételinél 

Diploma átvételéhez szükséges

Belépés a munka világába

Külföldi tanulásnál, 

munkavállalásnál előny lehet



FELVÉTELI PLUSZPONTOK 2018.

B2 komplex (középfokú írásbeli-

szóbeli) 28 pont

C1 komplex (felsőfokú írásbeli-

szóbeli) 40 pont

Nyelvvizsgáért max. 40 pont



VÁLTOZÁS 2020-TÓL
 A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) 

bekezdés a)-b) pontja alapján 2020-tól 

alapképzésre, osztatlan képzésre – a törvényben 

foglalt egyéb feltételek mellett – az a jelentkező 

vehető fel, aki legalább B2 szintű, általános 

nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal 

egyenértékű okirattal rendelkezik, illetve 

legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát 

tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító 

oklevéllel rendelkezik



A VÁLTOZÁS JELENTŐSÉGE:

 A középiskolát 2016-ban vagy utána kezdő tanulók 

csak akkor felvételizhetnek, ha van legalább egy 

B2 komplex nyelvvizsgájuk

 Megszerzés módja:

a) államilag elismert nyelvvizsga

b) megfelelő emelt szintű érettségi nyelvből 

(min. 60 %)



MIKOR MENJ NYELVVIZSGÁZNI?

HA:

 Tudásod: B2 szint

 Tisztában vagy a szükséges kompetenciákkal (hallás 
utáni szövegértés, olvasás utáni szövegértés, 
íráskészség, beszédkészség)

 Kiválasztottad a megfelelő nyelvvizsgát, 
begyakoroltad a feladattípusokat írásbelire és 
szóbelire

 Rendelkezel elég élettapasztalattal, 
rátermettséggel, kiállással



MELYIK NYELVVIZSGÁT VÁLASZD?

 Szempontok: 

Feladattípusok írásbelin és szóbelin

 Szótárhasználat lehetősége

Nyelvtanár tanácsai

Megbízható ismerősök tapasztalatai

Vizsgahelyszín, felkészítő tanfolyam közelsége

Gyakorlókönyv elérhetősége



Origo kétnyelvű 

B2

Tatabánya 28.000 szóbeli és írásbeli külön is letehető, 

írásbeli és szóbeli vizsga két különböző 

napon

szótárhasználat megengedett

szóbeli vizsgáztatókkal

telc EGYNYELVŰ 

B2

Tatabánya 32.000 (KÜLÖN-KÜLÖN 25.000)

szóbeli és írásbeli csak együtt érvényes

írásbeli és szóbeli vizsga egy napon

szótárhasználat NEM megengedett

szóbeli másik vizsgázóval

BME egynyelvű 

B2

Budapest, 

Tata, 

Zilion

27.500 szótárhasználat megengedett

szóbeli vizsgáztatókkal

BME kétnyelvű 

B2

Corvinus egynyelvű 

B2

Budapest,

Tatabánya

Katedra

24.900 (KÜLÖN-KÜLÖN 15.000)

szótárhasználat megengedett

szóbeli vizsgáztatókkalkétnyelvű 

B2

Goethe egynyelvű 

B2

Budapest 35.000 szótárhasználat NEM megengedett

szóbeli vizsgáztatókkal



ÖSD egynyelvű 

B2

Budapest

Győr

39.50

0

szótárhasználat az írásbelin és a 

szóbeli felkészülésnél is 

megengedett

szóbeli vizsgáztatókkal

Euroexam egynyelvű 

B2

Budapest

Győr

31.000 (KÜLÖN-KÜLÖN 21.000)

szóbeli másik vizsgázóval

kétnyelvű 

B2

ECL egynyelvű 

B2

Budapest,

Tata,Zilion

25.000 (KÜLÖN-KÜLÖN 15.000)

Fogalmazás részben szótár 

használható

szóbeli másik vizsgázóval

társalKOD

Ó

egynyelvű 

B2

Székesfeh

érvár

Budapest

Győr

24.000 (KÜLÖN-KÜLÖN 13.000)

Fogalmazás részben szótár 

használható

szóbeli vizsgáztatókkal

kétnyelvű 

B2

Toefl egynyelvű 

B2

Budapest 220 

USD

számítógépes, 4.5 óra

British 

Council

egynyelvű 

B2

Budapest 47800 külföldön nagyon elismert



RÉSZLETES ANGOL NYELVVIZSGA 
LEÍRÁSA:

https://www.angoltanarok.com/angol
-nyelvvizsgak/

SPANYOL NYELVVIZSGA:

https://spanyolultanulunk.hu/2016/0
4/13/magyarorszagon-leteheto-
spanyol-kozepfoku-nyelvvizsgak-
irasbeli-reszenek-osszehasonlitasa/

https://www.angoltanarok.com/angol-nyelvvizsgak/
https://spanyolultanulunk.hu/2016/04/13/magyarorszagon-leteheto-spanyol-kozepfoku-nyelvvizsgak-irasbeli-reszenek-osszehasonlitasa/


EMELT SZINTŰ NYELVI ÉRETTSÉGI
 Szintén B2 szint

 Olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott 

szöveg értése, íráskészség, beszédkészség

 Speciális feladatok (pl. vita a szóbelin)

 Vizsgaleírás:

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktat

as/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idege

n_nyelv_vl_2017.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl_2017.pdf


 MINTAFELADATOK:

 Írásbeli:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/fel

adatsorok/emelt_szint_2017osz/emelt_5nap

 Szóbeli:

 http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilv

anos_anyagok_2017majus/angol_nyelv/angol_nyel

v_em_szob_mintafeladat_vizsgazoi_peldany_2017

maj.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/emelt_szint_2017osz/emelt_5nap
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2017majus/angol_nyelv/angol_nyelv_em_szob_mintafeladat_vizsgazoi_peldany_2017maj.pdf


NYELVVIZSGA VAGY EMELT SZINTŰ 

ÉRETTSÉGI? 

 emelt érettségi: 1. ingyenes

 További vizsga: 35000 ft

ÚJ LEHETŐSÉG: 

2018. jan. 1-je után a nyelvvizsga és az emelt szintű 

érettségi ára visszaigényelhető bizonyos feltételek 

esetén a Kormány 1516/2017. (VIII. 14.) Korm. 

Határozata alapján



MIT TUD NYÚJTANI AZ ISKOLA?

EMELT SZINTŰ CSOPORTBAN BIZTOSÍTJA A 

B2 SZINTŰ TUDÁS LEHETŐSÉGÉT

 MIT TEHET A TANULÓ?

ÉLVE A LEHETŐSÉGGEL FELKÉSZÜL AZ 

ÁLTALA VÁLASZTOTT NYELVVIZSGÁRA VAGY 

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE



FORRÁSOK:

 https://www.5percangol.hu

 https://www.angoltanarok.com/angol-nyelvvizsgak/

 A Kormány 1516/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározata

 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgak

ovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl_2017.pdf

 http://eduline.hu/

 Hezler Edit tanárnő összefoglaló táblázata

https://www.5percangol.hu/
https://www.angoltanarok.com/angol-nyelvvizsgak/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl_2017.pdf
http://eduline.hu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


