Vizsgainformációk
Vizsgadíjak
Komplex vizsga
Euro angol és német (írás- és szóbeli
együtt)

Külön írásbeli
vizsga

Külön szóbeli
vizsga

B1-Alapfok

24 900 Ft

17 900 Ft

15 900 Ft

B2-Középfok

28 500 Ft

21 900 Ft

19 900 Ft

C1-Felsőfok

29 900 Ft

22 900 Ft

19 900 Ft

Komplex vizsga
(írás- és szóbeli
együtt)

Külön írásbeli
vizsga

Külön szóbeli
vizsga

B1-Alapfok

24 900 Ft

17 900 Ft

15 900 Ft

B2-Középfok

28 500 Ft

21 900 Ft

19 900 Ft

C1-Felsőfok

29 900 Ft

22 900 Ft

19 900 Ft

Euro Pro angol
szaknyelvi

 A különeljárási díj 3 000 Ft. Ennek megfizetésével a jelentkezési
határidő után még két hétig van lehetőség a vizsgára jelentkezni. Szintén
ezt a díjat számítjuk fel, ha már leadott érvényes jelentkezéseden
módosítani szeretnél (a pótjelentkezési időszak alatt).
 Mind halasztás, mind vizsgadíj-visszafizetés esetében a vizsgadíj
át kezelési költség címén felszámítjuk.

20%-

 A 137/2008. (V.16.) Rendelet szerint az értékeléssel kapcsolatos
felülvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni, amelynek díja
vizsgarészenként 2 000 Ft / 3 000 Ft.
 Vizsgamegtekintés: Az Euro Nyelvvizsga Központ lehetőséget biztosít a
nyelvvizsgadolgozat megtekintésére. A megtekintés alkalmával a
vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait (a feladatok megadásával és
az értékelési útmutatóval), valamint szóbeli teljesítményének értékelő
lapját tekintheti meg. A megtekintés időtartalma max. 30 perc. A
vizsgamegtekintés díjtalan.

 Konzultáció: A vizsgázónak lehetősége van – a Vizsgaközpont által
kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított
dolgozatának megtekintésére és részletes elemzésére. Az egy tanóra (45
perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat megtekintésén túl, a
legjellemzőbb problémák, hiányosságok kerülnek diagnosztizálásra, a
vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez. A
konzultáció díja: 3 900 Ft.
 Elveszett vagy megrongálódott nemzetközi bizonyítvány pótlásának díja
2 500 Ft.
 Amennyiben a vizsgázó által megadott adatok voltak hibásak, akkor a
vizsgabizonyítvány
újranyomtatásának
díja
4500
Ft.
A
vizsgabizonyítványt minden más esetben díjtalanul javítjuk.

Vizsgaleírás
B1 – Alapfok

Az írásbeli vizsga részei:
Közvetítés 1. rész - 20 perc
(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.
Közvetítés 2. rész - kb. 15 perc
(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A
feladatlapon írásban kell közvetíteni, "tolmácsolni" a két beszélő között. Ebben a feladatban
nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése - 35 perc
1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs
bekezdés. Egy megoldásminta megadva.

2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap,
amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelni
a szövegekhez.
3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 6 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy
megoldásminta megadva.

Íráskészség - 50 perc
1. feladat – Írásbeli interakció
Egy formanyomtatványt, űrlapot, jelentkezési lapot kell kitölteni.
2. feladat – Választható téma kifejtése
Két feladat közül lehet választani. A feladat egy informális levél megírása.

A szóbeli vizsga részei:
Hallott szöveg értése - kb. 30 perc
1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó hat rövid szövegrészt hall magnóról, melyeket a feladatlapján található nyolc
szövegrésszel, esetleg képpel, ábrával kell párosítania. Két szövegnek illetve képnek nincs
párja.
2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását
olvashatja, melyből kihagytak részeket. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több,
mint három szóval.
3. feladat - Rádió/TV program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján
tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
EuroPro
3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz
feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
Beszédkészség - 20 perc
Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.

1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét
vizsgázónak külön-külön.
2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy
történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.
EuroPro
2. feladat - Prezentáció
A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi
felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell
beszélniük.
3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken
egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.
4. feladat - Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös
megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

A vizsga összefoglaló táblázata alapfokon
Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (perc)

Pontszám

Közvetítés (választható)

2

kb. 35’

25

Olvasott szöveg értése

3

35’

25

Íráskészség

2

50’

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 30’

25

Beszédkészség

4

20’

25

2,5-3 óra+szünetek

100/125
(egynyelvű/kétnyelvű)

Összes

B2 – Középfok

Az írásbeli vizsga részei:
Közvetítés 1. rész - 20 perc
(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Magyarról angolra/németre
Egy magyar nyelvű, hivatalos levelet kell lefordítani angolra/németre.
Közvetítés 2. rész - kb. 15 perc
(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat - Párbeszéd
A vizsgázó egy magyarul és egy angolul/németül beszélő párbeszédét hallja magnóról. A
feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni” a két beszélő között. Ebben a feladatban
nem a nyelvhelyességet, hanem az információ sikeres közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése - 35 perc
1. feladat - Bekezdés címek
A vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet. Két címhez nincs
bekezdés. Egy megoldásminta megadva.
2. feladat - Áttekintés
A vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap,
amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelni
a szövegekhez.
3. feladat - Feleletválasztás
Egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg. Egy
megoldásminta megadva.
Íráskészség - 60 perc
1. feladat – Ügyintéző levél
Irányított ügyintéző levél írása 100-120 szó terjedelemben, a feladatban meghatározott cél
elérésére.
2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű, kb. 150 szó
terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk és olvasói levél.
EuroPro

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a
következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:
Hallott szöveg értése - kb. 35 perc
1. feladat - Rövid szövegek
A vizsgázó hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc
címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie. A megadott
lehetőségek közül kettőnek nincs párja.
2. feladat - Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget. A feladatlapján a szöveg összefoglalását
olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem
több mint három szóval egy-egy helyen.
3. feladat - Rádió/TV program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján
tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
EuroPro B2
3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján tíz
feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.
Beszédkészség - 20 perc
Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára.
1. feladat - Beszélgetés
A vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét
vizsgázónak külön-külön.
2. feladat - Történet elmondása képek alapján
A vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy
történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük.
EuroPro B2
2. feladat - Prezentáció
A vizsgázók kapnak néhány adatot (pl. grafikont, ábrákat, számokat), amelyről tízpercnyi
felkészülés után egy prezentációt kell tartaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell
beszélniük.

3. feladat - Szituációk
A vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken
egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval.
4. feladat - Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös
megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

A vizsga összefoglaló táblázata középfokon
Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (perc)

Pontszám

Közvetítés (választható)

2

kb. 35’

25

Olvasott szöveg értése

3

35’

25

Íráskészség

2

60’

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 35’

25

Beszédkészség

4

20’

25

3-3,5 óra+szünetek

100/125
(egynyelvű/kétnyelvű)

Összes

C1 – Felsőfok

Az írásbeli vizsga részei:
Közvetítés 1. rész - 30 perc
(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat – Angolról/németről magyarra
Egy angol/német szöveg vagy hivatalos levél fordítása magyarra.
2. feladat – Magyarról angolra/németre
Egy hivatalos magyar nyelvű hivatalos levél vagy szöveg fordítása angolra/németre.
Közvetítés 2. rész - kb. 15 perc
(Ez a vizsgarész csak a kétnyelvű vizsgaváltozat része, az egynyelvű vizsgán nem szerepel!)

1. feladat – Párbeszéd
A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül
beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”.
Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információ közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése - 45 perc
1. feladat – Bekezdés címek
A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a
címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.
2. feladat – Hosszú szöveg
A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell
a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ
kiszűrésével.
3. feladat – Feleletválasztás
A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést
ellenőrző kérdésekkel.

Íráskészség - 60 perc
1. feladat – Írásbeli interakció
Irányított ügyintéző levél írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél
elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése
Három téma és szövegtípus közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó
terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, műkritika, újságcikk, olvasói levél,
jelentés.
EuroPro C1
2. feladat – Választható téma kifejtése
Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 150 szó terjedelemben a
következő műfajok egyikében: esszé, újságcikk, olvasói levél, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:
Hallott szöveg értése - kb. 40 perc
1. feladat – Rövid szövegek
A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát.
Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.
2. feladat – Jegyzetelés
A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három
helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk
kell.
3. feladat – Rádió/TV program
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc
többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.
EuroPro C1
3. feladat - Értekezlet részlet
A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc
feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

Beszédkészség - 20 perc
1. feladat – Beszélgetés
Bemelegítő beszélgetés, ismerkedés
A vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.
2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita
Az egyik vizsgázó kap két témát egy kártyán, amelyből egyet kiválaszt, és 2 percig
folyamatosan beszél róla.
Eközben a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén vitakérdéseket tesz fel az első
vizsgázónak. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat
Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös
megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

A vizsga összefoglaló táblázata felsőfokon
Vizsgarész neve

Feladatok száma

Terjedelem (perc)

Pontszám

Közvetítés (választható)

3

kb. 45’

25

Olvasott szöveg értése

3

45’

25

Íráskészség

2

60’

25

Hallott szöveg értése

3

kb. 40’

25

Beszédkészség

4

20’

25

kb.3,5 óra+szünetek

100/125
(egynyelvű/kétnyelvű)

Összes

