
Melyiket válasszuk?

Szakmai vagy általános 

nyelvvizsga?
Szakmai tanácsok nyelvtanároknak a vizsgaközpont-vezető szemével
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NYELVVIZSGÁZTATÁSI AKKREDITÁCIÓS KÖZPONT HONLAPJA:

https://nyak.oh.gov.hu/

https://nyak.oh.gov.hu/
https://nyak.oh.gov.hu/


Két kutatás a témában:

 Gazdasági nyelvvizsgarendszerek összehasonlítása

 Nyelvvizsgarendszerek összehasonlító elemzése a vizsgázói teljesítmények

alapján

https://nyak.oh.gov.hu/doc/kutat_gazdvr.asp
https://nyak.oh.gov.hu/doc/kutatas.pdf


Szakmai nyelvvizsgák – megfelelési arány: 

jelentős különbségek!



Szakmai nyelvvizsgák – készségenkénti 

átlageredmények: 

szignifikáns különbségek



Kutatás következtetése:

„Ezek az eredmények azt mutatják, hogy mivel az azonos vizsgázók eredményei 

a különböző vizsgákon érdemben nem különböztek egymástól, nem a vizsgák 

nehézségi szintje között van valódi különbség. Ha a különböző központokban is 

próbálkozó vizsgázók szignifikánsan különböző eredményeket értek volna el az 

egyes vizsgákon, akkor valóban lehetne arról beszélni, hogy a vizsgák nehézsége 

különbözik egymástól. Így azonban sokkal inkább tételezhetjük fel azt, hogy az 

igazi differencia a vizsgázói populációk összetételében keresendő…”

FONTOS TEHÁT, HOGY MELYIK SZAKMAI VIZSGÁT VÁLASZTJUK!



Általános nyelvvizsgák –

rendkívül nagy különbség



Nem mindegy, hogy melyik szakmai vizsgát választjuk!

Nem mindegy, hogy melyik általános vizsgát választjuk!

DE

SZAKMAI vagy ÁLTALÁNOS vizsga legyen? 

Mit szoktak gondolni a tanárok/diákok?



Szakmai vagy általános vizsga?

 Összesen 26 nyelvvizsga rendszer

 17 vizsgarendszernél lehet általános vizsgát tenni

 15 vizsgarendszernél lehet szakmai vizsgát tenni

 Egyéb statisztikák: nyak.oh.gov.hu



ZÖLD ÚT SZAKMAI NYELVVIZSGA



ORIGÓ (Általános) NYELVVIZSGA



Azonosságok

 Készségek: 2 feladattal tesztelni!

 Teljesítési minimum készségenként (40%)

 Kombináltan és külön-külön is letehető!

 Feladatok:

 Képleírás

 Szituációs párbeszéd

 Értékelés

 Magas pont a kommunikációs értékekre (akár 50%)

 Nyelvhelyesség szinte elhanyagolható

 Szókincs, kifejezésmód (kb. 30%)



Különbségek

 Feladatok:

 Két vizsgarendszer írásbeli vizsgafeladatai teljesen mások

 Origó: állandó feladattípusok, Zöld Út: változó feladattípusok

 Szókincs tematikája: Zöld Út 8 téma: https://zoldut.szie.hu/temakorok

 Origó 30 téma: https://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga/ketnyelvu/kozepfok-repr

 Értékelés:

 Origó: 1-5; 1-10; 1-15, 1-20, 1-25

 Zöld Út: 0-1-2-3

 Origó: kétnyelvű (plusz egy készséget tesztel: közvetítés)

 Zöld Út: Egynyelvű

https://zoldut.szie.hu/temakorok
https://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga/ketnyelvu/kozepfok-repr


Következmények

 Rendkívül sokféle feladatra kell készíteni

 Nyelvvizsga rendszerek felkészültek a készségek tesztelésére. Mi vajon fel 

vagyunk készülve a készségek fejlesztésére?

 Kommunikáció szerepének további erősödése

TANÁR = vezető (nem megmondó)



Felkészítés a vizsgára: azonosságok

 Készségfejlesztő feladatok, önálló fejlesztés (nem tanulás)

 Youtube, appok, Ted Talk, filmek, közösségi média, podcastok, stb.

 Nyelvelsajátítás segítése, nem pedig a nyelvtanulás irányítása

 Receptív készségeket a tanuló maga tudja fejleszteni (olvasás – hallás utáni értés)

 Projekt alapon is lehet fejleszteni (tanítani?)

 Hosszabb általános felkészítési szakasz, rövidebb vizsgatréningek

 Rendelkezésre állnak vizsgafelkészüléshez ajánlott kiadványok



Felkészítés a vizsgára - különbségek

 Szakmai vizsgák: nagyon kevés forrásanyag (de vajon szükség van rá?)

 Szakmai vizsgánál csak szóbelinél van meg a feladattípus (nehéz a 

vizsgatréning)

 Origó vizsgánál: gyakorló könyvek minden szinten, és ezek a feladatok a 

vizsgák szintjéhez standardizáltak



ÖSSZEFOGLALÁS

 Általános vizsga: Pontosan meghatározott feladatok, de árnyalt pontozás és sok 
téma

 Szakmai vizsga: Szerteágazó feladatok, de vizsgázóbarát pontozás és nagyon szűk 
témalista

TEHÁT:

 Melyik a könnyebb? Melyik a nehezebb?

Aki a szakterületén dolgozik idegen nyelven, akkor feltétlen a szakmai nyelvet 
válassza!

Egy szakterületen felkészült diáknak is jó lehet (pld. Környezetvédelem) a 
szakmai vizsga (témák száma, pontozási rendszer)

FONTOLJUK MEG A SZAKMAI NYELVVIZSGÁT, HA AZT VÁLASZTJUK, AKKOR 
KÖRÜLTEKINTŐEN DÖNTSÜNK!



Vizsgáztatói tapasztalatok:

 Általános nyelvvizsgák:

Dr. Habil. Ortutay Katalin

egyetemi docens, német és francia nyelvvizsgáztató



Vizsgáztatói tapasztalatok: 

szakmai nyelvvizsgák

 Gyengébb nyelvtudás – mégis hasonló megfelelési arány

 Szakterülethez nincs megfelelő hozzáértés

 Hallás utáni értés rendkívül gyenge

 Önálló témakifejtésre sokkal jobban fel lehet készülni

 Nem ismerik a feladatokat a vizsgázók

 Nincsenek tisztában a témákkal (memoriter szerepe)



INSEDO = vizsgahely és felkészítés egy 

helyen

 Honlapunk: bármikor lehet segítséget kérni

 Próbavizsgák: ingyenes tudáspróba évente háromszor

 Youtube csatornánk: https://www.youtube.com/channel/UCGKqeN00-VFXkavHxGppzqA

 INSEDO Nyelviskola és vizsgahely - felkészítés

 Vizsgarutin tréning

 Szakmai nyelvvizsgához

 Általános nyelvvizsgához

https://www.youtube.com/channel/UCGKqeN00-VFXkavHxGppzqA


KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET!

Horváth Miklós

www.insedo.hu

info@insedo.hu

Insedo Nyelviskola

8200 Veszprém, Rákóczi u. 6. II. emelet

Mobil: +36-20-806-9009

http://www.insedo.hu/
mailto:info@insedo.hu

