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Intézményi IKI Nyelvi Vizsga 

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet oklevél, illetve bizonyítvány felsőoktatási intézményben 

történő megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülő hallgatók számára 

(2011. évi CCIV. törvény 107. §(2)) alapfokú és középfokú külön nyelvi vizsga megszervezését vállalja. Az 

Intézetünk által ajánlott intézményi IKI nyelvi vizsga kétnyelvű, alap- és középfokú szóbeli és írásbeli vizsga, 

amelyet az államilag elfogadott nyelvvizsgák követelményrendszerével harmonizáltunk, és tanúsítvánnyal 

igazolunk. 

Intézményi IKI nyelvi vizsgát azok a volt SZTE hallgatók tehetnek, akiknek záróvizsgájuk és az intézményi 

nyelvi vizsga között legalább 3 év eltelt, és nem rendelkeznek a diplomához szükséges államilag elismert 

nyelvvizsgával. Az IKI nyelvi vizsga nem akkreditált nyelvvizsga. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3. számú mellékletében pontos információkat találnak a kar által 

meghatározott nyelvvizsga-követelményekről. (A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat letölthető: 

http://bit.ly/SZTE-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat) 

Kérjük, hogy személyesen tájékozódjon afelől, hogy az adott Kar Tanúsítványunkat elfogadja-e a 

diploma kibocsátásához! Ebből fakadó későbbi kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk. 

Más felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett hallgatók számára is biztosítunk vizsgalehetőséget, 

amennyiben az adott intézmény elfogadja az általunk kibocsátott Tanúsítványt. 

A nyelvi vizsgát - az SZTE egyetemi naptárához igazodva – évi 4 alkalommal szervezzük meg az általunk 

oktatott élő idegen nyelvekből (angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol). Részletes 

vizsgaleírásunkat csatolva mellékeljük. 

Leendő vizsgázóinknak 12 hetes és, igény szerint, rövidebb időtartamú, intenzív kurzusokat indítunk. 

Részletek: 

1. A vizsga részei

2. Pontszámok

3. Szóbeli témák listája

4. Vizsgaidőpontok

5. Jelentkezés a nyelvvizsgára, halasztás

6. Vizsgaeredmények

7. Intézményi IKI nyelvi vizsga díjai

8. Felkészítő tanfolyamok

9. 2011. évi CCIV. törvény 107. §(2)

10. Mintafeladatsor

http://bit.ly/SZTE-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzat
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1. A vizsga részei

Alapfok B1 

Feladattípus Feladat leírása Idő 

Írásbeli 

Olvasott szöveg értése 

Interaktív szövegértési 

és írás feladat 

 Íráskészség 

Egy kb. 1000-1200 n terjedelmű idegen 

nyelvű, általános szöveg olvasása szótár 

használata mellett, majd a szöveggel 

kapcsolatos feladat megoldása. A 

feladathoz magyarul megválaszolandó 

magyar nyelvű kérdések kapcsolódnak. 

Űrlap, nyomtatvány kitöltése megadott 

szempontok szerint,szótár használata 

mellett 

8-10 soros fogalmazás, levél, e-mail 

írása megadott szempontok alapján 

szótár használata mellett 

90 perc 

Szóbeli 

Szabad beszélgetés 
Kötetlen párbeszéd általános témákról, 

illetve a jelölt szakmai tevékenységéről. 
5 perc 

összesen: 

15 perc Önálló beszédprodukció 
Beszédprodukció a szóbeli témalistához 

kapcsolódó kép alapján. 

5 perc 

Szituációs párbeszéd 
Szerepjáték az egyik vizsgáztatóval 

szituációs feladat alapján. 

5 perc 

Középfok B2 

Feladattípus Feladat leírása Idő 

Írásbeli 

Olvasott szöveg értése 

Íráskészség 

2 különböző, egyenként kb. 1500-2000 n 

terjedelmű idegen nyelvű, általános 

szöveg olvasása szótár használata mellett, 

majd a szövegekkel kapcsolatos feladatok 

megoldása. Az egyik feladathoz magyarul 

megválaszolandó magyar nyelvű kérdések 

kapcsolódnak, a másikhoz egyéb típusú 

feladat/feladatok pl. feleletválasztós, igaz-

hamis, információ-átviteli, stb. 

15-20 soros fogalmazás, levél, email írása 

megadott szempontok alapján, szótár 

használata mellett 

120 perc 

Szóbeli 

Szabad beszélgetés 
Kötetlen párbeszéd általános témákról, 

illetve a jelölt szakmai tevékenységéről. 
5 perc 

összesen: 

15 perc Önálló beszédprodukció 
Beszédprodukció a szóbeli témalistához 

kapcsolódó kép alapján. 
5 perc 

Szituációs párbeszéd 
Szerepjáték az egyik vizsgáztatóval 

szituációs feladat alapján. 
5 perc 
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2. Pontszámok

Írásbeli vizsga 

1. feladat max. 20 pont 

2. feladat max. 10 pont 

3. feladat max. 20 pont 

Írásbeli összesen: max. 50 pont 

Szóbeli vizsga 

Szabad beszélgetés Önálló 

beszédprodukció 

Szituációs párbeszéd 

Kommunikatív 

érték 

max.10 pont max.5 pont max.10 pont max. 25 pont 

Szókincs max.5 pont max.5 pont max.5 pont max. 15 pont 

Nyelvhelyesség max  10 pont 

Szóbeli összesen max.  50 pont 

A sikeres vizsga feltétele minimum 60 pont (60%) elérése (írásbeli: 30 pont, szóbeli: 30 pont). 

3. Szóbeli témák listája

Alapfok B1 

1. BEMUTATKOZÁS (a vizsgázó személyi adatai, szakmai tevékenysége)

2. A MUNKA VILÁGA (munkavállalás, karrier, állásinterjú)

3. A TANULÁS VILÁGA (nyelvtanulás, szakmához szükséges további képzések, egész életen át való

tanulás) 

4. TELEFONON TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉS (időpont egyeztetés állásinterjúhoz, időpontkérés

személyes találkozóhoz, üzenetek, információkérés egyéb hivatalos ügyekben) 

5. SZÁLLÁS (szálloda, szolgáltatások igénybevétele; lakás bérlése)

6. KULTURÁLIS PROGRAMOK (városnézés, kiállítások, koncert)

7. VÁROSI KÖZLEKEDÉS (tömegközlekedés, autó)

8. UTAZÁS BELFÖLDÖN ÉS KÜLFÖLDRE (vasúton, repülőn, autóval: menetjegy vásárlása,

utazással kapcsolatos információk kérése) 

9. SZABADIDŐ (mozi, színház, sport, kirándulás, média, szabadidős tevékenység)

10. IDŐJÁRÁS (napi időjárás, évszakok)

11. ORVOSNÁL (közérzet, gyakoribb betegségek)

12. HIVATALI ÜGYINTÉZÉS (posta, bank, rendőrség)

13. ÉTKEZÉS (kávéház, menza, étterem)

14. LAKÓHELY, LAKÁS
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Középfok B2

Az alapfok (B1) témalistájában szereplő témakörök, kiegészítve az alábbiakkal: 

15. VÁSÁRLÁS (élelmiszer- és ruhavásárlás)

16. EMBER ÉS TÁRSADALOM (otthonteremtés, az ideális lakóhely, társasági élet, közbiztonság,

kulturális értékeink, ismertebb ünnepek, szokások, baráti kör) 

17. KÖRNYEZETÜNK (városi és vidéki élet összehasonlítása, növények és állatok a

környezetünkben, környezetvédelem…) 

18. UTAZÁS (utazási előkészületek, egy utazás megszervezése)

4. Vizsgaidőpontok

A nyelvi vizsgát - az SZTE egyetemi naptárához igazodva, elegendő számú jelentkező esetén – évi 4-5 

alkalommal szervezzük meg az általunk oktatott élő idegen nyelvekből (angol, francia, német, olasz, 

orosz, román, spanyol). A vizsga időpontjáról honlapunkon tájékoztatjuk a vizsgázókat, legalább a 

vizsga előtt egy hónappal. 

Az Intézményi IKI Nyelvi Vizsga időpontjai az alábbi honlapcímen tekinthető meg:

5. Jelentkezés a nyelvi vizsgára, halasztás

Vizsgajelentkezés: 

A nyelvvizsgára jelentkezés az online jelentkezési űrlap kitöltésével történik.

A jelentkezési űrlap az alábbi címen érhető el: http://www.lingo.u-szeged.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara

Vizsgahalasztás: 

Vizsgahalasztás csak egy alkalommal kérhető, a vizsgázó által megjelölt vizsgaidőszakra. A halasztás 

a vizsgahalasztási kérelem benyújtásával a vizsga időpontja előtt legalább egy héttel tehető meg. 

Halasztási kérelem díja: 3000 Ft 

A halasztási kérelem elérhető: http://bit.ly/iki-intezmenyi-halasztas  

A vizsgán való megjelenéskor személyazonosító okmány felmutatását kérjük. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag nyomtatott szótár használható, elektronikus eszközök, mobil telefon 

használata nem megengedett. 

http://www.lingo.u-szeged.hu/vizsganaptar

http://bit.ly/IKI-IKI-VIZSGA-JELENTKEZES-2017
http://bit.ly/iki-intezmenyi-halasztas
http://www.lingo.u-szeged.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara
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6. Vizsgaeredmények:

A vizsgát követő 2 hét elteltével a vizsga eredménye megtekinthető az IKI honlapján a vizsgázó 

azonosító kódjával. Az írásbeli vizsgába egyszeri betekintési lehetőséget nyújtunk a vizsgázó számára, 

de az eredményre vonatkozóan felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be. 

A Tanúsítvány Intézetünkben személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át. 

7. Intézményi IKI nyelvi vizsga díjai

Szóbeli Írásbeli Komplex 

Alapfok B1 7000 7000 14000 

Középfok B2 9000 9000 18000 

8. Felkészítő tanfolyamok:

Tanfolyami ajánlatunk: 

 IKI Intézményi Írásbeli Nyelvi Vizsga levelező mintafeladat csomag

 Információk és megrendelőlap elérhető: http://bit.ly/iki-iki-levelezo2016

 Előkészítő tanfolyamok:

A fenti nyelvvizsgára előkészítő kurzusokat is szervezünk: különböző időtartamú tanfolyamok indulnak

6-12 hetes (heti 2x2 vagy 1x3 óra) és igény szerint, rövidebb időtartamú vagy tömbösített intenzív

kurzusokat indítunk.

Rövid időtartamú tanfolyamainkat azoknak ajánljuk, akiknek nyelvi felkészültsége megközelíti az alap-

vagy középfokú nyelvtudás szintjét, jártasságot kívánnak szerezni a nyelvi vizsga feladattípusaiban, 

oktató segítségével át szeretnék ismételni a szóbeli vizsga témaköreit. 

Hosszabb tanfolyamainkra azon hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek a kívánt szint letételéhez még 

hiányosak a nyelvi ismeretei. 

A jelentkezés elfogadásáról és a tanfolyam indításáról mindenkit e-mailben értesítünk. 

A tanfolyamon való részvétel feltétele a tanfolyami díj befizetése, amely történhet banki átutalással, 

vagy postai csekkel. 

Előkésztő tanfolyamok elérhetőek: http://bit.ly/iki-iki-tanfolyam 

Térítési díjak 

 4 hetes, heti 2x2 órás (16 óra) tanfolyam díja: 5 fő felett: 16.000,-Ft (tananyaggal)

 12 hetes heti 2x2 órás (48 óra) tanfolyam díja 7 fő felett: 29.800,-Ft

 4-6 fő esetén: 48.000,-Ft

A térítési díjak befizetése intézményi csekken vagy átutalással történik.

A 12 hetes tanfolyamok esetében lehetőég van 2 részletben téríteni!

http://bit.ly/iki-iki-levelezo2016
http://bit.ly/iki-iki-tanfolyam
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9. 2011. évi CCIV. törvény 107. §(2)

Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl 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.   

10. Mintafeladatsor

Az alábbi linkeken elérhetőek az IKI Intézményi Nyelvi Vizsga mintapéldái: 

 Angol alapfokú írásbeli mintafeladatsor

 Angol középfokú írásbeli mintafeladatsor

 Német alapfokú írásbeli mintafeladatsor

 Német középfokú írásbeli mintafeladatsor

http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvizsgak/IKI/IKI_Vizsga_Mintapelda_Angol_Alapfok.pdf
http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvizsgak/IKI/IKI_Vizsga_Mintapelda_Angol_Kozepfok.pdf
http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvizsgak/IKI/IKI_Vizsga_Mintapelda_Angol_Kozepfok.pdf
http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvizsgak/IKI/IKI_Vizsga_Mintapelda_Nemet_Alapfok.pdf
http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvizsgak/IKI/IKI_Vizsga_Mintapelda_Nemet_Kozepfok.pdf



