A LEGISMERTEBB MAGYARORSZÁGON LETEHETŐ ANGOL NYELVVIZSGÁK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
1.ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁK

BME nyelvvizsga
A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete fejlesztette
ki. BME vizsgarendszer kétnyelvű, valamint egynyelvű változatban is letehető, a kétnyelvű középfokú
írásbeli vizsga fordítási feladatot és nyelvismereti tesztet is tartalmaz. Lehet szóbeli, írásbeli valamint
komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és
bármikor ismételhetők. Az egynyelvű vizsga középfokon három órás, írásbeli (2 óra 10 perc),
magnóhallgatás (kb. 25 perc) és szóbeli beszélgetés (20 perc) részekből tevődik össze. A nyelvvizsga
akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.
A

vizsgáról

további
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vizsgahelyek,

vizsgaszervezés)

a www.bmenyelvizsga.bme.hu oldalon olvashatók.
Kinek ajánlott?
A vizsga nem könnyebb és nem nehezebb, mint a többi nyelvvizsga-fajta Magyarországon.
Összességében elmondható, hogy olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik nyelvtudása mind a négy
készségben (írás, olvasás, hallás, beszéd) közel azonos szintű, mivel az elérhető összpontszámban
mind a négy készség azonos súlyt (25 %) képvisel.

CORVINUS Általános Nyelvvizsga
A Corvinus Általános Nyelvvizsga új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga,
mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus Egyetem 2000 óta működő
nyelvvizsgaközpontjában.. Vizsgánk célja továbbra sem a vizsgázók nyelvi hiányosságainak feltárása,
hanem sikeres szereplésük elősegítése kommunikáció központú feladatok segítségével. A CORVINUS
ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA letétele során vizsgázóink a mindennapi életben gyakran előforduló
helyzetekhez és sokszor használt (írt, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon
keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni a felkészülésük során megszerzett
nyelvtudásukat..
A vizsga angol és német nyelven, három szinten – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) – tehető
le. Jelentkezni lehet külön írásbeli és szóbeli, vagy a mindkettőt magában foglaló komplex vizsgára.
Sikeres írásbeli, vagy szóbeli vizsgával külön-külön is szerezhető írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsga
bizonyítvány akkor is, ha vizsgázónk komplex nyelvvizsgára jelentkezett. Ilyen esetben csak a sikertelen
(írásbeli, vagy szóbeli) részt kell megismételni.
A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.
A vizsgáról további információk a www.corvinusnyelvvizsga.hu oldalon olvashatók.Témakörök is!
Kinek ajánlott?
Azoknak, akik a hagyományos feladatokat kedvelik, és egyénileg jobban szeretnek vizsgázni mint
párban.

EURO EXAM nyelvvizsga

Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata
van, amelyek közül választani lehet. Államilag elismert bizonyítványt ad. Külföldi egyetemek
némelyike elfogadja.
Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.
Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.
A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.euroexam.org oldalon
olvashatók. Páros vizsga, a partner megválasztható.
Kinek ajánlott?
Az Euroexam olyanok tanulóknak ajánlott, akik erősek a kommunikációban, kétnyelvű vizsga esetén fordításban és közvetítésben.

ITK-ORIGO nyelvvizsga
Az ITK-ORIGO államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban
többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz
egyaránt megfelelő. Az írásbeli és szóbeli részvizsgák külön is letehetők, komplex C típusú vizsga
írásbeli és szóbeli részből áll.
Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.
A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.itk.hu oldalon olvashatók.
Kinek ajánlott?
Egyesek szerint az Origó a legnehezebb vizsga mind közül, ugyanis a pontozásnál a rossz válaszokra
mínusz pontokat is osztogatnak, ezért mind írásban, mind szóban is fel kell készülni a nyelvtan helyes
használatára. Olyan tanulóknak ajánlott, akik nagy és stabil szókinccsel rendelkeznek; akik szeretik a
fordítást. Összességében, akiknek nagy rálátásuk van a nyelvtani rendszerre.
NEMZETKÖZI NYELVVIZSGÁK

IELTS nyelvvizsga
International English Language Testing System (IELTS) egy külföldi egyetemeken (főleg
Európában) elfogadott nemzetközi nyelvvizsga bizonyítvány. Magyarországon honosítani lehet.
A vizsga ugyanúgy két részből áll (szóbeli nyelvvizsga és írásbeli nyelvvizsga) mint a legtöbb
magyarországi nyelvvizsga. Az IELTS nyelvvizsga egy 0-9 pontos skálán méri az angol nyelvtudást.
Pontozás: B1: 4.5-5.0, B2: 5.5-6.5, C1: 7.0-8.0, C2: 8.5-9.0
A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.britishcouncil.org/hu oldalon
olvashatók.

Cambridge Assessment English angol nyelvvizsgák
A Cambridge Assessment English nyelvvizsga-bizonyítványait világszerte számos ország egyetemei,
oktatási intézetei és munkaadói elfogadják.
A Cambridge Assessment English egynyelvű angol vizsgák valódi nyelvtudást mérnek és sokkal
többet nyújtanak, mint pusztán egy nyelvvizsga-bizonyítványt: a vizsgákra való felkészülés segít
vizsgázóinknak lépésről-lépésre tanulni és fejleszteni beszéd- és íráskészségüket valamint írott és
hallott szövegértésüket.
. Magyarországon a B1 Preliminary, B2 First, B2 First for Schools, C1 Advanced és C2 Proficiency
vizsgákat az Oktatási Hivatal - Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH-NYAK) egynyelvű,
komplex vizsgákként akkreditálta.
A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.britishcouncil.org/hu oldalon
olvashatók.

ECL nyelvvizsga
Az ECL (=European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsga az
Európai Uniós tagországok konzorciuma által létrehozott nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgarendszer,
így nemzetközi és államilag elismert bizonyítványt is kapnak a vizsgázók. Az ECL nyelvvizsga azt
méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetben, a hivatással/foglalkozással
összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. Az ECL
nyelvvizsgarendszerben nem csak komplex vizsgát lehet tenni, lehetőség van csak írásbeli, illetve csak
szóbeli részvizsgára jelentkezni. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik, de csak a vizsga
egyik, vagy másik része sikeres, a sikeres vizsgarészről kap részvizsga-bizonyítványt.
A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.
A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.ecl.hu oldalon olvashatók.
Kinek ajánlott?
Ami megkülönbözteti ezt a nyelvvizsgát a többitől az a tény, hogy nem tartalmaz nyelvtani feladatot, így
elsősorban azoknak ajánlott, akik jobbak az olvasott és hallott szövegértés terén. A hallott szövegértési
feladat itt azonban nehéz, dialektusban beszélő szereplők és háttérzajok nehezíthetik a listening-et.
A szóbeli része a vizsgának azonban könnyebben teljesíthető

TOEFL nyelvvizsga
TOEFL nyelvvizsga egynyelvű, internetalapú, vagyis a vizsga helyszínén a vizsgázó számítógépnél
válaszol a kérdésekre. Több mint 130 ország 9000 intézménye elfogadja.(pl. Egyesült Államok,
Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada) , Az átlag 60-85 pont, de van, ahol 100 ponttól vesznek csak
fel A vizsga 2 évig érvényes.
A nyelvvizsga négy részből áll és a következő készségeket méri: olvasás, hallásutáni értés, beszéd
és írás.
Jelentkezni kizárólag a TOEFL weboldalán keresztül lehet. Bővebb információ itt található róla:
http://www.ets.org/toefl

