
Szabályzat az intézmény által szervezhető belső nyelvi vizsgáról 

 

Elfogadva a 2015. október 14-i Szenátusi ülésen 

módosítva 2015. október 15-én. 

 

Határozat száma: SZE 1459/3.9/2015. (X.14.) 

 

1. Jogosultak köre: 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 107. § (2) (...) az oklevél, 

illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól 

mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven 

belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló 

okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-

követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát 

tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek 

záróvizsgát. 

 

2. Az intézmény által szervezhető belső nyelvi vizsga típusa, választható nyelvek:  

Komplex (szóbeli és írásbeli) nyelvi készséget mérő, általános nyelvi vizsga a Közös Európai 

Referenciakeret  szerinti  B1, B2 és C1 szinteken. A vizsga részei a nyelvi alapkészségeket  

(olvasott és hallott szöveg értése, írás- és beszédkészség) mérik.  

Választható nyelvek: angol, német, francia, eszperantó, lovari, orosz nyelvenként min. 12 

fő/vizsgaidőszak jelentkezés esetén. 

Más akkreditált nyelvvizsgákról hozott részeredmények vagy más felsőoktatási intézményben 

letett belső nyelvi vizsgáknak a KJF belső nyelvi vizsgájába történő beszámítására, a fent 

felsorolt nyelvekből nincs lehetőség. 

Azokból az idegen nyelvekből, amelyekből a főiskola nem szervez belső nyelvi vizsgát, más 

felsőoktatási intézményben letett,  a jogszabályban foglaltaknak mindenben megfelelő belső 

nyelvi vizsga beszámítható, az érintett személy saját kérésére, amennyiben ezt írásban, hitelt 

érdemlően igazolni tudja. 

Más felsőoktatási intézményben letett belső nyelvi vizsga elfogadásának adminisztratív 

eljárási folyamatáért a főiskola a szabályzat 7. pontjában foglaltaknak megfelelő díjat 

számolja fel. 

 

 

 

 



3. Vizsga  gyakorisága, lebonyolítása: 

A belső nyelvi vizsga tanévente 2 alkalommal előre meghirdetett időpontokban kerül 

lebonyolításra. Az időpontok a http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga 

oldalon találhatók. 

Minden vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal – személyi 

igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel – kell igazolnia magát. A vizsgázó 

személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. 

Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány 

benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, 

állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. 

Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem 

kezdheti meg. 

Sikertelen vizsgázás esetén újabb vizsga csak a következő időszakban tehető. 

A belső nyelvi vizsga szervezését és lebonyolítását a Nemzetközi Képzési Központ koordinálja. 

 

4. Jelentkezés, a belső nyelvi vizsgára való felkészülés módja: 

Az intézmény által szervezett belső nyelvi vizsgára jelentkezni online módon az intézmény 

által meghatározott jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésének igazolásával 

lehetséges, a http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga oldalon. A vizsga 

jelentkezés elfogadásáról és a vizsgaidőpont visszaigazolásáról a jelentkező írásos (e-mail) 

értesítést kap. 

Az intézmény a belső nyelvi vizsgára való felkészülés érdekében a jelentkezőknek Online 

próba nyelvi vizsgán való részvételi lehetőséget biztosít. Az Online próba nyelvi vizsgára 

szintén a http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga oldalon lehet jelentkezni. 

 

5. A belső vizsga értékelése 

A vizsga 

részei: 

Maximális 

pontszám 

Megoldáshoz 

rendelkezésre álló 

idő 

Szótárhasználat Értékelés 

Nyelvismereti 

teszt 

50 

 

30 perc nem  alapfok: helyes 

megoldásonként 3 

pont  

középfok: helyes 

megoldásonkét 2 

pont 

felsőfok: helyes 

megoldásonként 1 

pont 

Olvasott 

szöveg értése 

30 30 perc igen jó megoldásonként 5 

pont 

http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga
http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga
http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga


Íráskészség 50 30 perc alapfok igen 

középfok igen 

felsőfok nem 

kommunikációs érték: 

25 pont 

Kohézió: 15 pont 

Nyelvhelyesség: 10 

pont 

Hallás utáni 

értés 

(beszédértés) 

20 15 perc (a teljes 

szóbeli időtartama) 

nem nem vagy alig érti a 

vizsgáztatót: 0-5 

néhányszor félreérti 

és nem korrigál: 6-10 

 

kisebb félreértések, 

de képes korrigálni: 

11-15 

szinte probléma 

nélkül érti a 

vizsgáztatót: 15-20 

Beszédkészség 

(társalgás egy 

általános és 

egy, a vizsgázó 

szakjához 

fűződő téma 

kapcsán) 

50 15 perc nem sok hibával, rosszul 

vagy nem érthetően 

vesz részt a 

kommunikációban: 0-

10 

sok hibával, de 

érthetően vesz részt a 

kommunikációban: 

11-25 

kevés hibával, de 

érthetően vesz részt a 

kommunikációban: 

26-40 

alig hibázik, jól 

kommunikál: 

41-50 

Összpontszám 200 pont  

Értékelés: Megfelelt:  

120 pont (60%) vagy azt meghaladó 

pontszám esetén 

Nem felelt meg: 

Összpontszám tekintetében 119 és 

kevesebb pont esetén,  



Készségenként a pontszám nem lehet 

kevesebb 40%-nál.   

 

Eredményhirdetésre a vizsga nap végén kerül sor, fellebbezésre személyesen a vizsganapon 

az eredményhirdetést követően van lehetőség. 

 

6. Sikeres belső nyelvi vizsga eredmény rögzítése a hallgató leckekönyvébe, oklevél kiállítása 

A sikeres vizsgáról a Nemzetközi Képzési Központ írásban tájékoztatja a Tanulmányi Osztályt. 

A sikeres vizsga tényét a Tanulmányi Osztály a hallgató leckekönyvének Hivatalos 

bejegyzések rovatában és a Neptun rendszerben rögzíti, s Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint a hallgató részére az oklevelet kiállítja. 

 

7. Belső nyelvi vizsga díja, Online próba nyelvi vizsga díja 

 

Jogcím 
 

Ár 

Belső nyelvi vizsga díja 25.000 Ft/vizsga/fő 
 

Online próba nyelvi vizsga díja 
 

5.000 Ft/vizsga/fő 

Más felsőoktatási intézményben letett belső 
nyelvi vizsga elfogadásának adminisztratív 
eljárási díja 

10.000 Ft/vizsga/fő 

 

A díjak átutalása banki utalással a http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga 

oldalon megadott módon és számla számra történik. 

http://tovabbkepzes.kodolanyi.hu/belso_nyelvi_vizsga

