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ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI EGYETEM ÁLTAL SZERVEZET T 

NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 
 
A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
107. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján - módosította a Nyíregyházi Főiskola 
Tanulmányi és vizsgaszabályzatát (a továbbiakban: TVSZ), amelyben 2012. szeptember 1-jei 
hatállyal elfogadásra került „Az oklevél, bizonyítvány kiadásának átmeneti feltétele”, amely a 
TVSZ 2. sz. mellékletét képezi. 
Hivatkozott melléklet szerinti, a Nyíregyházi Egyetem által szervezett nyelvi vizsga eljárási 
rendjét jelen dokumentum rögzíti. 
 
I. AZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS A MENTESSÉGI 

ELJÁRÁS 
 

1. Regisztrációs eljárás 
• A Regisztrációs lap (1. sz. melléklet) letölthető a Nyíregyházi Egyetem 

Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ (a továbbiakban: IOVK) honlapjáról 
(www.nyf.hu/szikk). A kitöltött regisztrációs lap személyesen a B épület 125-ös 
irodában, vagy postai úton adható be.  

• Érkezés után a Regisztrációs lapot az IOVK azonosító sorszámmal látja el, és 
papír alapú Regisztrációs naplóba (2. sz. melléklet) kerül bevezetésre. 

• A Regisztrációs lapon szerepel a nyelvi vizsgára való jelentkezés szándéka vagy a 
mentesség iránti kérelem.  

• A Regisztrációs laphoz csatolt dokumentumok másolati példányán fel kell tüntetni 
az érkeztetési azonosítót, amely azonos a Regisztrációs lapon lévő regisztrációs 
számmal. 

• A Regisztrációs lapon feltüntetett adatok ellenőrzését a Hallgatói Szolgáltató 
Központ (a továbbiakban: HSZK) Tanulmányi és Felvételi Csoport (a 
továbbiakban: TFCS) végzi. Ennek érdekében az IOVK a Regisztrációs lap 
másolati példányát megküldi a HSZK vezetőjének. 

• Az intézményi nyelvi vizsga alól az alábbi négy esetben kérhető mentesség, 
melyet a Regisztrációs lapon kell feltüntetni: 

1) az államilag elismert nyelvvizsga-komponens (szóbeli vagy írásbeli) 
megléte; 

2) ProLearning (angol és román nyelv) tanúsítvány; 
3) B1 szintű nyelvi vizsgának beszámítása korábban sikeresen teljesített 

nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga alapján; 
4) más felsőoktatási intézményben teljesített intézményi nyelvi vizsga 

tanúsítványa alapján.  
• Az 1)-3) pont esetében a mentességi eljárás díjtalan.  
• Az 1) pont esetében a Regisztrációs laphoz csatolandó a már meglévő nyelvvizsga 

bizonyítvány másolata. 
• A 2) pont esetében a Regisztrációs lapon fel kell tüntetni a ProLearning 

tanúsítvány számát. 
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• A 3) pont esetében a Regisztrációs lap és a hozzá csatolt dokumentum alapján az 
IOVK három oktatója dönt a mentességi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról 
(határozat minta: 5/a és 5/b melléklet). 

• A 4) pont esetében a mentesség elbírálásának költsége: 2000 Ft/fő.  
o A Regisztrációs laphoz csatolandó a más intézményben teljesített nyelvi 

vizsgáról szóló tanúsítvány/határozat másolata. 
o A díj befizetése a NYE által kibocsátott, és a kérelmezőhöz - az 

azonosítást biztosító Mentességi kérelem a más intézményben teljesített 
nyelvi vizsga alapján történő beszámításhoz (3. számú melléklet) lappal 
együtt - postai úton eljuttatott csekken történik.   

o A Mentességi kérelem a más intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján 
történő beszámításhoz lapra ragasztott feladóvevény postai úton történő 
visszajuttatása vagy személyes bemutatása után az IOVK három oktatója 
dönt a mentességi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról (határozat 
minta: 5/a és 5/b melléklet).  

• A mentességi kérelem elutasítása vagy elfogadása esetén a határozat ellen a 
kérelmező a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet a 
Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak (a továbbiakban: HAJOB) címezve az IOVK 
központvezetőhöz kell benyújtani. A jogorvoslati kérelmeket a HAJOB bírálja el. 

• A benyújtandó dokumentumok és azok ellenőrzése a mentességtípusok rendjében:  
1) Az állami nyelvvizsga-bizonyítványok hitelességi vizsgálata az IOVK-n 

történik a meglévő rend szerint. 
2) ProLearning (angol és román nyelv) esetében az IOVK által kibocsátott 

tanúsítvány számának feltüntetése a Regisztrációs lapon; 
3)  A nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga érdemjegyét igazoló 

leckekönyv bemutatása és ellenőrzése a TFCS munkatársai segítségével, a 
mentességről az IOVK három oktatója dönt a nyelvi vizsga 
tanúsítványa/határozata alapján. 

4) A más felsőoktatási intézményben tett intézményi nyelvi vizsga esetében 
a mentességről az IOVK három oktatója dönt a nyelvi vizsga 
tanúsítványa/határozata alapján. 

 
2. Értesítő a vizsgáról 

• Az IOVK-ra személyesen vagy postai úton visszajuttatott regisztrációs lap alapján 
elektronikusan és postán is kiküldjük az Értesítés a vizsgáról nyomtatványt (6. sz. 
melléklet) a befizetendő csekkel. 

• A beosztás és a helyszín kiválasztása a jelentkezők és választott nyelvek 
számának függvényében zajlik. 
 

3. Oklevél/bizonyítvány kiadása 
• Az IOVK a mentesség elfogadásáról szóló határozatokról, valamint a nyelvi 

vizsgáról kiállított Tanúsítványokról összesítőt készít - Lista a vizsgáról és a 
mentességről (8. sz. melléklet) -, amelyet megküld a HSZK vezetője részére. A 
TFCS az összesítő alapján gondoskodik az oklevél/bizonyítvány elkészítéséről, és 
a hallgató részére történő átadásáról. 



___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
Telefon: (42)599-432, (42)599-400/2498 mellék, e-mail: schmelczer.erika@nye.hu, eros.agnes@nye.hu  

Internet: www.nyf.hu/szikk 
 

         

  

Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-

000263/2014 

Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.  

 

  
II. A NYELVI VIZSGA MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 

 
1. A vizsga nyelvei: angol, német, francia, olasz, orosz, ukrán, román, eszperantó 

 
2. Írásbeli vizsga 

• A nyelvenként és szintenként elkészített és titkosított tételsorokat, értékelési 
útmutatókat az IOVK vezetője elzárt szekrényben őrzi. A témakörök és a minta 
feladatsorok az IOVK honlapján elérhetőek. 

• A vizsga menete a nyelvvizsgáknál előírt szabályoknak megfelelően történik.   
o a vizsga időtartama: 120 perc a következő elosztásban: 30 perc nyelvhelyességi 

feladat megoldása szótár használata nélkül + 90 perc szövegértés-közvetítés és 
íráskészség mérése szótár használatával. 

o ennek megfelelően két ütemben történik a feladatlapok kiosztása. 
• A feladatlapok azonosítására az értesítőn megtalálható regisztrációs szám szolgál.  
• A felügyeletet két személy látja el. Felelősek a teremben zajló vizsgarész 

zökkenőmentes lebonyolításáért. 
• Terembiztosítás a TFCS segítségével történik.  
• Az 5 munkanapon belül kijavított dolgozatok eredményei a vizsgalapra (7. sz. 

melléklet) kerülnek.  
• A megszerezhető 50 pont 60%-ától, vagyis 30 ponttól megfelelt a minősítés. 

 
3. Szóbeli vizsga 

• A mellékelt témakörök a honlapra kerülnek a TVSZ 2. sz. melléklete szerint.  
• A vizsga mente: 

o A szóbeli időtartama 15-20 perc 
o Három részből áll:  

� irányított párbeszéd 
� képleírás 
� szituációs feladat 

o A vizsgázó teljesítményének értékelési szempontjai:  
� kommunikatív érték (10+5+10 pont, a három rész megoszlásában) 
� szókincs (5+5+5 pont, a három rész megoszlásában) 
� nyelvhelyesség (10 pont a három rész együttes mérése) 

• A vizsga értékelése: a két vizsgáztató pontozása és mérlegelése alapján. 
• A megszerezhető 50 pont 60%-ától, vagyis 30 ponttól megfelelt a minősítés. 

 
4. A vizsgaeredmények közzététele a regisztrációs szám és a születési dátum alapján 

azonosítható formában az IOVK honlapján történik. 
 

5. Tanúsítvány kiadása és irattározása 
• A tanúsítvány a nyelvi vizsgáról a vizsgát követő tíz munkanapon belül kiadásra 

kerül. 
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• A tanúsítvány három példányban készül: 1 pld. a vizsgázóé, 1 pld. a TFCS-nek, 1 
pld. az IOVK irattárában kerül elhelyezésre. A vizsgázó postai úton kapja meg a 
saját példányát.  

• Amennyiben a komplex vizsga egyik komponense nem sikerült, csak a sikertelen 
vizsgarészt kell megismételni egy új regisztrációs rend keretében. Tanúsítvány 
ennek sikeres teljesítését követően kerül kiállításra. 

 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen eljárási rendet a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Kari 
Tanácsa a 2012. június 7. napján megtartott ülésén a BTMK/32-32/2012. számú határozattal 
elfogadta.  
 
Jelen eljárási rendet az Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ Központi Tanácsa 
megtárgyalta, elfogadta és Szenátus elé terjesztését javasolja. 
 
Nyíregyháza, 2016. január 20. 

……..……………………………. 
                                                                                           

       Nagyné dr. Schmelczer Erika 
        központvezető 
 

A Szenátus megismerte, és az RH/26-72/2012. (június 28.) számú határozatával, 2012. július 
2-i hatállyal jóváhagyta az „Eljárási rend a Nyíregyházi Főiskola által szervezett nyelvi vizsga 
lebonyolításához” elnevezésű dokumentumot. 
 
Jelen Eljárási rendet a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az IHK/111-33/2015. (február 27.) 
számú határozatával, 2015. március 2-i hatállyal módosította. 
 
Jelen Eljárási rend módosítását a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/37-17/2016. 
(február 16.) számú határozatával, 2016. február 18-i hatállyal jóváhagyta.  

 
Nyíregyháza, 2016. február 16. 

 
      A Szenátus nevében: 
 
 
 

     Onder Csaba 
rektor 
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1. számú melléklet 

Regisztrációs lap 
Regisztrációs szám: …………  

(NYE tölti ki) 
 
Név: …………………………………………………………………………………………….. 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 
Lakcím, levelezési cím:…………………………………………………………………………. 
Email-cím:………………………...……………, Tel:…………........…..................................... 
Záróvizsga dátuma:………………………., Leckekönyv száma: ….………………………….. 
Intézmény és a szak neve: ……………………………………………………………………… 
Előírt nyelvi követelmény szintje: ……………………………………………………………... 

 
1. A) Nyelvi vizsgát kívánok tenni a …………. vizsgaidőpontban, melyre a regisztrációs 

határidő …………………  
 
Nyelv*: angol, német, francia, olasz, orosz, ukrán, román, eszperantó       
Szint*: 

 
B1 (alapfokú)  

• szóbeli,  
• írásbeli,  
• komplex 

 

B2 (középfok)  
• szóbeli,  
• írásbeli,  
• komplex 

 

C1 (felsőfok)  
• szóbeli,  
• írásbeli,  
• komplex 

 
 

Térítési díjak: szóbeli vizsga: ……… Ft., írásbeli vizsga: ……. Ft., komplex vizsga: ……….. Ft. 
 

B) A csatolt dokumentum és másolat alapján az alábbi államilag elismert nyelvvizsga 
szóbeli/ írásbeli* komponenssel rendelkezem:  

  Szint: ………….        Nyelv: ……………..      Bizonyítvány száma: ……………… 
 

2. A) **Más intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján mentességet kérek, melyhez 
csatolom a………….….számú tanúsítvány/határozat másolatát.*** 
 

B) **Idegen nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga alapján B1 szintű nyelvi vizsga alól 
mentességet kérek, melyhez csatolom a …………………………számú leckekönyv másolatát. 
 
C) **ProLearning tanúsítvánnyal rendelkezem, melynek száma…………………. 

 
 
Kelt: …………………………………                   aláírás …………………………………… 
 
*A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
**A mentességi kérelmek regisztrálása folyamatos. 
***  Az eljárási díj befizetéséhez szükséges csekket postai úton juttatjuk el a megadott címre. 
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2. számú melléklet 
 
 
 

Regisztrációs napló (elektronikus) 
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3. számú melléklet 
 

Mentességi kérelem  
a más intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján történő beszámításhoz 

 
 

 
Regisztrációs szám: ……………… (IOVK tölti ki, azonos a Regisztrációs lapon feltüntetett 
regisztrációs számmal) 
 
Név: ……………………………….   
Anyja neve:………………………….. 
Születési hely, idő: ………………………………….. 
Lakcím, levelezési cím:………………………………………….. 
 
Más intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján mentességet kérek. A Regisztrációs 
laphoz csatoltam a………….….számú tanúsítvány/határozat másolatát. 
 
A ………… szintű nyelvi vizsgát …………… nyelvből teljesítettem. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 20……. ……………………… 
 
 
……………………………………….. 
               kérelmező aláírása 

  
A csekk feladószelvényének a helye  
  
 
A mentességi kérelem elbírálási díja 
………… Ft. 
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4. számú melléklet 

Tanúsítvány 

az intézményi nyelvi vizsgáról 

 

Regisztrációs szám: …………………… 

 

Tanúsítom, hogy 

 

XY 

(születési név: ………., szül. hely, idő: ………, anyja neve: ……….) 

 

20……. napján részt vett a Nyíregyházi Egyetem által szervezett nyelvi vizsgán, ahol 

sikeres ……. (szóbeli, írásbeli, komplex*) vizsgát tett 

 

………… nyelvből………..szinten. 

 

Jelen tanúsítvány kiadására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § 

(2) bekezdésének felhatalmazása alapján került sor. 

Jelen tanúsítvány nem egyenértékű az állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal. 

 

Nyíregyháza, 20…………………… 

 

 

Nagyné dr. Schmelczer Erika 

IOVK központvezető 

 
 
 
 
 
*a megfelelő marad benne 
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Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-

000263/2014 

Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.  

 

5/a. számú melléklet 

 
Név: ……………………………….. 
anyja neve: ………………………… 
Szül. hely, idő: …………………….. 
részére 
 
Regisztrációs szám: …………….. 
 
 
A Nyíregyházi Egyetem Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ ………………….…… 
(születési név: ………….……, lakcím: ……….……………………………., anyja neve: 
…………………………..)   
……. regisztrációs számú kérelmét megvizsgálta, és meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT. 
 
 
A Nyíregyházi Egyetem Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ ……………………. 
………………(név) 

a) más intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján benyújtott mentességi kérelmét 
b) idegen nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga alapján B1 szintű nyelvi vizsga alóli 

mentességi kérelmét 
(a megfelelő kiválasztandó) 

 
elfogadja és megállapítja, hogy részére az oklevél/bizonyítvány kiadható. 

 
Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati 
Bizottságnak címezve, a Nyíregyházi Egyetem Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 
vezetőjéhez nyújthatja be felülbírálati kérelmét. 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 

Nevezett személy …………….. napján kelt regisztrációs lapon más intézményben teljesített 
nyelvi vizsga alapján/idegen nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga alapján mentességet 
kért a Nyíregyházi Egyetem által – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
107. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján - szervezett nyelvi vizsga teljesítése alól. 
A ……. számú regisztrációs laphoz csatolta a ……. számú tanúsítvány/határozat/leckekönyv 
másolatát. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
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__________________________________________________________________________________________ 
Telefon: (42)599-432, (42)599-400/2498 mellék, e-mail: schmelczer.erika@nye.hu, eros.agnes@nye.hu  

Internet: www.nyf.hu/szikk 
 

         

  

Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-

000263/2014 

Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.  

 

A beadott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a ……….. teljesített vizsga megfelel 
az intézményi nyelvi vizsga ………… szintű követelményének, és kérelmező részére az 
oklevél/bizonyítvány kiadható. Az intézményi nyelvi vizsga nem egyenértékű az állami 
nyelvvizsgával. 
 
Jelen határozat az „Eljárási rend a Nyíregyházi Egyetem által szervezett nyelvi vizsga 
lebonyolításához” elnevezésű dokumentum vonatkozó rendelkezésein alapul. 
 
Nyíregyháza, 20….……………… 
 
 

………………………………. 
Nagyné dr. Schmelczer Erika 

IOVK központvezető 
 
 
Kapják: 

1. ……………. (kérelmező neve) 
2. Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 
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Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-

000263/2014 

Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.  

 

5/b. számú melléklet 

 
Név: ……………………………….. 
anyja neve: ………………………… 
Szül. hely, idő: …………………….. 
részére 
 
Regisztrációs szám: …………….. 
 
 
A Nyíregyházi Egyetem Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ ………………….……. 
(születési név: ………….…., lakcím: ……….….., anyja neve: ……………….)  ……. 
regisztrációs számú kérelmét megvizsgálta, és meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT. 
 
 
A Nyíregyházi Egyetem Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ ……………………. 
(név) 

c) más intézményben teljesített nyelvi vizsga alapján benyújtott mentességi kérelmét 
d) idegen nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga alapján B1 szintű nyelvi vizsga alóli 

mentességi kérelmét 
(a megfelelő kiválasztandó) 

elutasítja. 
 
Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Jogorvoslati 
Bizottságnak címezve, a Nyíregyházi Egyetem Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 
vezetőjéhez nyújthatja be felülbírálati kérelmét. 
 
 

INDOKOLÁS 
 
 

Nevezett személy ….. napján kelt regisztrációs lapon más intézményben teljesített nyelvi 
vizsga alapján/idegen nyelvi szigorlat, záróvizsga vagy alapvizsga alapján mentességet kért a 
Nyíregyházi Egyetem által – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § 
(2) bekezdésének felhatalmazása alapján - szervezett nyelvi vizsga teljesítése alól. 
A ….. számú regisztrációs laphoz csatolta a ………. számú tanúsítvány/határozat/leckekönyv 
másolatát. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
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Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 

Felnőttképzési tevékenység nyilvántartásba vételi száma: E-

000263/2014 

Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.  

 

Jelen határozat az „Eljárási rend a Nyíregyházi Egyetem által szervezett nyelvi vizsga 
lebonyolításához” elnevezésű dokumentum vonatkozó rendelkezésein alapul. 
 
Nyíregyháza, 20….……………… 
 
 

………………………………. 
Nagyné dr. Schmelczer Erika 

IOVK központvezető 
 
 
Kapják: 

1. ……………. (kérelmező neve) 
2. Idegennyelvi Oktató és Vizsgáztató Központ 
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Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 
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6. számú melléklet 

Értesítés a vizsgáról 
 Melléklet: 1 db csekk 

 
Regisztrációs szám: …………………….. 
Név: ……………………………………. 
Anyja neve: ……………………………. 
Születési idő: …………………………... 
Lakcím: ………………………………… 
 
 
A benyújtott jelentkezése alapján értesítem, hogy a ……………… nyelvű intézményi nyelvi 
vizsgára 20…………… napján az alábbi időpontban és helyszínen kerül sor: 
 

• írásbeli része: ……………..órától a „B” épület ……………. teremben 
• szóbeli része: ……………….órától a „B” épület ………………teremben 

 
 
Az írásbeli vizsga időtartama 120 perc (30+90 perc).   
A vizsga 2. részében nyomtatott szótár használata engedélyezett. 
 
A vizsgára szíveskedjék magával hozni: 

- a személyi igazolványát (vagy útlevélét),  
- jelen értesítőt, és 
- a vizsgadíj befizetését igazoló csekk eredeti feladószelvényét.   

Bármelyik hiányában a vizsga nem kezdhető el! 
 
Az intézményi nyelvi vizsga követelményéről, tudnivalókról az intézmény honlapján 
tájékozódhat (www.nyf.hu/szikk). 
 
 
 
Nyíregyháza, 20…… ………………. 
 
 
 
Nagyné dr. Schmelczer Erika 
IOVK központvezető 
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Nyíregyházi Egyetem 

Intézményi azonosító: FI74250 
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7. számú melléklet 
Vizsgalap 

Regisztrációs szám:   

Név:     

Születési idő:    

Vizsga nyelve:  

Vizsga szintje:   

 Szóbeli: □ 
 

kommunikatív 
érték 

szókincs nyelvhelyesség  

Elérhető 
pont 

Elért 
pont 

Elérhető 
pont 

Elért 
pont 

Elérhető 
pont 

Elért 
pont 

irányított párbeszéd 10  5  

képleírás 5  5  

szituáció 10  5  

10  

 

Összesen: 25  15  10  50  
 

A vizsgarészen nem jelent meg. 
 
 

………………………………….. ………………………………. 
vizsgáztató vizsgáztató 

 

Írásbeli: □ 
 

 Elérhető 
pont 

Elért 
pont 

nyelvhelyesség 10  
írott szöveg 
értése, 
közvetítés 

15  

íráskészség 25  
Összesen: 50  

 
A vizsgarészen nem jelent meg. 

 
 

………………………………….. ………………………………. 
javító tanár       javító tanár  
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Nyíregyháza, 20….. ……………… 
 

  
8. számú melléklet 

Lista a vizsgákról és a mentességről 
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