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Államilag elismert a társalKODÓ vizsgarendszer?
Igen. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2003-ban akkreditálta a Kodolányi János Fôiskola Nyelvvizs-
gaközpontjában kifejlesztett társalKODÓ elnevezésû vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásá ra jogosult.

Elfogadják-e ezt a nyelvvizsgát az EU-ban?
Az Európai Unió közösségi szinten nem szabályozza a nyelvtudást igazoló bizonyítványok elismerését, a közös-

ségi jog tehát nem rendelkezik errôl. Az egyes tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák vagy nem szabá-

lyozzák a tagállamon kívül szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok elismerését, értékelését. Ebbôl következik, hogy a 

Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat az Európai Unió tagállamai eltérôen értékelhetik. 
További információk: http://www.nyak.hu/doc/eu.asp

Milyen nyelvekbôl és milyen szinteken tudok vizsgát tenni?
A társalKODÓ vizsgarendszer kétnyelvû vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsôfokon méri 

a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvbôl. 

A vizsgarendszer szintjei az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) szerinti besorolás szintjei közül 

a következôknek felelnek meg: alapfok – B1 szint; középfok – B2 szint; felsôfok – C1 szint.

Hogyan tudok jelentkezni a nyelvvizsgára?
A KJF Nyelvvizsgaközpont társalKODÓ vizsgájára a jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj 

befizetését igazoló sárga KJF-es csekk feladóvevénye vagy a banki átutalás igazolása eredeti példányának be-

nyújtásával történik. Jelentkezési lapot és csekket a Kodolányi János Fôiskola Nyelvvizsgaközpontjában és a 

vizsgahelyeken lehet beszerezni, illetve letölthetô a honlapról is: http://tarsalkodo.kodolanyi.hu 

Jelentkezni lehet csak szóbeli típusú vizsgára, csak írásbeli típusú vizsgára és komplex típusú vizsgára (szóbeli 

és írásbeli vizsga).

A jelentkezési lapot a csekkszelvénnyel ill. a banki átutalási igazolással együtt postai ajánlott küldeményként, 

vagy személyesen lehet az adott vizsgahelyre eljuttatni. Javasoljuk, hogy a leadás elôtt fénymásolja le a kitöltött 

jelentkezési lapot a csekkszelvénnyel vagy a banki igazolással együtt. 

Mennyibe kerül a nyelvvizsga?
Az aktuális árakról és egyéb fizetendô díjakról a honlapunkon tájékozódhat. 

(http://tarsalkodo.kodolanyi.hu)

Hol tudok vizsgát tenni? 

Mikor vannak a nyelvvizsgák?
Az aktuális idôpontokról és a jelentkezési határidôkrôl 
a honlapunkon tájékozódhat. Az írásbeli és a hallás 
utáni részvizsgákat mindkét nyelvbôl egyszerre, szom-
bati napon szervezzük.

A szóbeli vizsgarészt általában az írásbeli és hallás 
utáni vizsgarész szombati vizsgáját követô két héten 
rendezzük.

Az országban tizenhárom helyen:

Székesfehérvár:
KJF Nyelvvizsgaközpont 
8000 Székesfehérvár, 
Szabadságharcos út 55. I. em.
Telefon:  22/501-117 
Tel/Fax:  22/501-118
E-mail:  tarsalkodo@kodolanyi.hu
Honlap:  http://tarsalkodo.kodolanyi.hu

Budapest:
KJF Budapesti Regionális Oktatási Központ 
Nyelvvizsgairoda 
1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.
Telefon: 1/238-9341
Fax:  1/238-9328
E-mail:  wernigg@bp.kodolanyi.hu

Debrecen:
Kodolányi János Középiskola és Kollégium
Debreceni Szakközépiskolai Tagintézménye
4024 Debrecen, Szent Anna u. 19.
Tel/Fax:  52/502-275
E-mail:  titkarsag@kodolanyi-debrecen.hu

Dunaújváros:
Dialóg Nyelviskola
2400 Dunaújváros, Liget köz 7.
Telefon:  30/397-91-52, 25/402-249
E-mail:  evakolics@yahoo.com,

 dialognyelviskola@yahoo.com 

Gyôr:
Hatos és Társa Nyelviskola Bt.
9021 Gyôr, Szent István út 7.
Tel/Fax:  96/529-483 
E-mail:  nyelviskola@hatos.hu, 

 molka@jedlik.eu

Nyíregyháza:
Nyíregyházi Fôiskola
Idegennyelvi Intézet
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. „B” épület
Telefon:  42/599-543; 
Fax:  42/402-485
E-mail:  kiss.eszter@nyf.hu

Orosháza:
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
5900 Orosháza, Táncsics u. 2.
Telefon: 68/411-502
Fax: 68/416-515
E-mail:  koskaani@tancsics-ohaza.sulinet.hu

Siófok:
KJF Siófoki Regionális Oktatási Központ Nyelvvizsgairoda
8600 Siófok, Petôfi sétány 1.
Telefon:  84/519-339
Fax:  84/519-331
E-mail:  kismarg@siofok.kodolanyi.hu

Sopron:
Fény-Szoft Kft.
9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
Telefon:  99/511-921
Fax:  99/511-939
E-mail:  borbely.zsofia@fenyszoft.hu

Szekszárd:
Kodolányi János Középiskola és Kollégium 
Szekszárdi Szakközépiskolai Tagintézménye
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.
Tel/Fax:  74/512-367
E-mail:  kodoszek@freemail.hu

Vác:
Dartmoor Nyelviskola
2600 Vác, Széchenyi u. 24. II. em.
Telefon:  27/504-700
Fax:  27/504-701
E-mail:  iroda@dartmoor.hu

Veszprém:
Farbe Nyelviskola
8200 Veszprém, Budapest út 2. (Bányavagyon Irodaház)
Telefon:  88/569-930; 30/307-14-78
E-mail:  farbe@chello.hu

Zalaegerszeg:
SPRINT-L Oktatási Bt.  
(Katedra Nyelviskola Zalaegerszeg)
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. I. em.
Tel/Fax:  92/347-900
E-mail:  sprint-l@sprint-l.hu

 zalaegerszeg@katedra.hu
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KÖZÉPFOK

Szóbeli vizsga
I. Beszédkészség
elérhetô maximális pontszám: 50 pont (teljesítési 
minimum 20 pont), a vizsgaidôtartama a közvetítési 
készséggel együtt: kb. 30 perc, szótárhasználat nem 
engedélyezett

kötetlen párbeszéd a vizsgáztatóval – interjú -
szerepjáték szituációs kártya alapján -
önálló témakifejtés a közvetítéshez használt szöveg  -
alapján

II. Közvetítési készség
elérhetô maximális pontszám: 10 pont (teljesítési mi-
nimum 4 pont), felkészülési idô 10 perc, szótárhasz-
nálat nem engedélyezett

egy kb. 250 szó terjedelmû magyar nyelvû szöveg lé- -
nyeges információinak közvetítése idegen nyelvre

III. Beszédértés 
(2 szöveg kétszeri meghallgatása)
elérhetô maximális pontszám 30 pont (teljesítési mini-
mum 12 pont), szótárhasználat nem engedélyezett

feleletválasztós feladat -
válaszadás idegen nyelvû kérdésekre idegen nyelven -

A szóbeli vizsgán elérhetô összes pontszám: 
90 pont, megfelelt: 54 ponttól (60%), ezen belül a 

teljesítési minimumok elérése az egyes készségeknél.

Írásbeli vizsga

I. Olvasáskészség

elérhetô maximális pontszám 40 pont (teljesítési mini-

mum 16 pont), szótárhasználat nem engedélyezett

2000-2500n terjedelmû szöveghez tartozó 16 db  -

igaz-hamis állítás eldöntése

II. Íráskészség

elérhetô maximális pontszám 60 pont (teljesítési mini-

mum 24 pont), szótárhasználat engedélyezett

informális levél írása 140-160 szó terjedelemben -

Az írásbeli vizsgára 75 perc áll rendelkezésre. Az 

elérhetô összes pontszám: 100 pont, megfelelt: 60 

ponttól (60%), ezen belül a teljesítési minimum eléré-

se az egyes készségeknél.

Az alapfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizs-

gázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind 

az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít, illetve 

eléri a teljesítési minimumot az egyes készségeknél. 

Amennyiben csak az egyik részvizsga sikeres, akkor a 

sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!

Milyen feladattípusok vannak a nyelvvizsgán?

ALAPFOK

Szóbeli vizsga
I. Beszédkészség
elérhetô maximális pontszám 35 pont (teljesítési mi-
nimum 14 pont), a vizsgaidôtartama a közvetítési 
készséggel együtt: kb. 25 perc, szótárhasználat nem 
engedélyezett

kötetlen párbeszéd a vizsgáztatóval - interjú -
szerepjáték szituációs kártya alapján -

II. Közvetítési készség 
elérhetô maximális pontszám 10 pont (teljesítési mini-
mum 4 pont), felkészülési idô 10 perc, szótárhaszná-
lat nem engedélyezett

egy kb. 230 szó terjedelmû idegen nyelvû szöveg  -
lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre

III. Beszédértés 
(3 szöveg kétszeri meghallgatása)
elérhetô maximális pontszám 30 pont (teljesítési mini-
mum 12 pont), szótárhasználat nem engedélyezett
Lehetséges feladattípusok:

feleletválasztós feladat  -
igaz-hamis állítások -
információ felismerés  -

A szóbeli vizsgán elérhetô összes pontszám: 
75 pont, megfelelt: 45 ponttól (60%), ezen belül a tel-

jesítési minimumok elérése az egyes készségeknél.

Írásbeli vizsga
I. Nyelvismeret
elérhetô maximális pontszám 24 pont (nincs teljesítési 
minimum), szótárhasználat nem engedélyezett

feleletválasztós teszt  -
szöveg kiegészítése elôre megadott szókészletbôl  -

II. Olvasáskészség
elérhetô maximális pontszám 36 pont (teljesítési mini-
mum 15 pont), szótárhasználat nem engedélyezett

feleletválasztós feladat -
lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése az olvasott  -
szöveg alapján

III. Íráskészség
elérhetô maximális pontszám 40 pont (teljesítési mini-
mum 16 pont), szótárhasználat engedélyezett

olvasói levél írása 200-250 szó terjedelemben -

Az írásbeli vizsgára 180 perc áll rendelkezésre. Az 
elérhetô összes pontszám: 100 pont, megfelelt: 60 
ponttól (60%), ezen belül a teljesítési minimumok el-
érése az egyes készségeknél.
A középfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizs-
gázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind 
az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít, illetve 
eléri a teljesítési minimumot az egyes készségeknél. 
Amennyiben csak az egyik részvizsga sikeres, akkor a 
sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!
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FELSÔFOK

Szóbeli vizsga

I. Beszédkészség

elérhetô maximális pontszám 35 pont (teljesítési mi-

nimum 14 pont), a vizsgaidôtartama a közvetítési 

készséggel együtt: kb. 35 perc, szótárhasználat nem 

engedélyezett

kötetlen párbeszéd a vizsgáztatóval – interjú -

szerepjáték szituációs kártya alapján -

II. Közvetítési készség

elérhetô maximális pontszám 20 pont (teljesítési mini-

mum 8 pont), felkészülési idô 15 perc, szótárhaszná-

lat nem engedélyezett

egy kb. 200 szó terjedelmû, magyar nyelvû szöveg  -

lényeges információinak közvetítése idegen nyelvre

egy kb. 200 szó terjedelmû, idegen nyelvû szöveg  -

lényeges információinak közvetítése magyar nyelvre

III. Beszédértés 

(2 szöveg kétszeri meghallgatása) – elérhetô maximá-

lis pontszám 30 pont (teljesítési minimum 12 pont), 

szótárhasználat nem engedélyezett

feleletválasztós feladat -

válaszadás idegen nyelvû kérdésekre idegen nye - lven

A szóbeli vizsgán elérhetô összes pontszám: 

85 pont, megfelelt: 51 ponttól (60%), ezen belül a tel-

jesítési minimumok elérése az egyes készségeknél.

9. Korábban már szereztem egy szóbeli / írásbeli nyelvvizsgát, mennyi az elévülési idô? 
Kell-e újra vizsgáznom a meglévô vizsgarészbôl, az beszámítható?
A 137/2008 (V.16.) Kormányrendelet 1.§ 5. pontja szerint: „ Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, 
valamint egy vizsgaidôszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele 
esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló 
vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékûek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt idôtôl és a vizsga 
helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvbôl tett részvizsgák egyesíthetôk. Az egyesíthetô részvizsgák 
típusait az 1. számú melléklet tartalmazza. A különbözô szintû részvizsgák az egyesíteni kívánt részvizsgák kö-
zül az alacsonyabb szintûvel egyenértékû komplex vizsgává egyesíthetôk. Szaknyelvi részvizsgák csak azonos 
szakmai tartalom, a felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési területen belül 
egyesíthetôk. Részvizsgák egyesítésérôl, kérelemre, az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) igazolást ad ki. 
Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes.” 
A nyelvvizsga-bizonyítványokat felhasználó szervezetek – középiskola, felsôoktatási intézmény, munkahely, stb. 
– a jogszabályt alkalmazva komplex vizsgával egyenértékûként fogadják a külön benyújtott szóbeli és írásbeli 
bizonyítványokat. 
További információk: 
http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp és http://www.nyak.hu/doc/abc/szo-iras-komplex.asp

Mikor tudom meg, illetve hol nézhetem meg a vizsgám eredményét?
A vizsgaeredményeket saját honlapunkon (http://tarsalkodo.kodolanyi.hu) ill. a Nyelvvizsgaközpont és a vizs-
gahelyek hirdetô tábláin tesszük közzé az írásbeli és hallás utáni értés vizsga napját követô 30 napon belül, 
legkésôbb a 30. napon, általában a vizsgát követô 4. hét végén. A szóbeli vizsgák tájékoztató jellegû eredmé-
nyei pedig már a vizsganap végén a szóbeli vizsga helyén megtekinthetôk a gyorslistán. A vizsgaeredményekrôl 
telefonon nem adunk tájékoztatást.

Mikor és hogyan kapom kézhez a bizonyítványt?
A sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok négy nyelven 
szerepelnek (magyar, angol, francia, német). A bizonyítványokat az 1. vizsganapot követô 60 napon belül (álta-
lában az írásbeli vizsgát követô 8. héten) ajánlott levélben postázzuk. 

Van-e lehetôség a dolgozatom megtekintésére?
Természetesen. A vizsgázó minden írásban teljesített feladatát (írásbeli vizsga és hallás utáni értés vizsga) és 
az ahhoz kapcsolódó anyagokat (megoldó lap, feladatlap, értékelési kritériumok), valamint a szóbeli vizsga 
jegyzôkönyvét megtekintheti és saját megoldásairól, kézzel másolatot készíthet, azzal a kitétellel, hogy a bete-
kintésre és a jegyzetek készítésére 30 perc áll rendelkezésére. Sem feladatlap, sem megoldó lap, sem értékelési 
kritérium, sem pontozó lap nem adható ki, azokról fénymásolat sem készíthetô.
A betekintés csak Székesfehérváron, a Nyelvvizsgaközpontban, személyesen, az aktuális vizsga eredményeinek 
közzétételét követôen, meghatározott napon (napokon), elôzetes bejelentkezés alapján történik. A betekintés 
idôpontja a honlapon, az aktuális hírekben olvasható. A betekintési idôpontok elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha sikertelen a vizsgám, kérhetem-e annak felülvizsgálatát?
Természetesen. A vizsgázó a betekintéstôl függetlenül felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet díjmentesen az 
arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az eredmény közlésétôl számított 15 napon belül. A 
határidô elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetôség. A felülvizsgálati kérelmeket vagy személyesen, vagy 
postai úton, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba. Felülvizsgálat jogszabálysértés, az 
eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba, vagy egy adott vizsgarész újraértékelése címén kérhetô. A 
felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehetô figyelembe. A szóbeli vizsga újraértékelését nem lehet 
kérni.

Lehet-e a vizsgám halasztását kérni?
A halasztási lehetôségekrôl a Vizsgaszabályzat rendelkezik. A szabályzat megtekinthetô a honlapon, a Nyelvvizs-
gaközpontban, valamint a vizsgahelyeken.

Írásbeli vizsga

I. Nyelvismeret
elérhetô maximális pontszám 24 pont (nincs teljesítési 
minimum), szótárhasználat nem engedélyezett

feleletválasztós teszt  -
cloze-teszt kitöltése -

II. Olvasáskészség
elérhetô maximális pontszám 36 pont (teljesítési mini-
mum 15 pont), szótárhasználat nem engedélyezett

feleletválasztós feladat -
lyukas összefoglaló szöveg kiegészítése az olvasott  -
szöveg alapján

III. Íráskészség
elérhetô maximális pontszám 40 pont (teljesítési mini-
mum 16 pont), szótárhasználat engedélyezett

érvelô jellegû esszé írása 450-500 szó terjedelem- -
ben

Az írásbeli vizsgára 180 perc áll rendelkezésre. Az 
elérhetô összes pontszám: 100 pont, megfelelt: 60 
ponttól (60%), ezen belül a teljesítési minimumok el-
érése az egyes készségeknél.

A felsôfokú komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizs-
gázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind 
az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít, illetve 
eléri a teljesítési minimumot az egyes készségeknél. 
Amennyiben csak az egyik részvizsga sikeres, akkor a 

sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!



http://tarsalkodo.kodolanyi.hu

Nem találtam meg a keresett információt a honlapon, 
hol és kitôl tudhatnám meg?

Írjon a tarsalkodo@kodolanyi.hu e-mail címre, vagy hívja 
ügyfélszolgálatunkat a 22/501-117-es telefonszámon. 

Munkatársaink készségesen segítenek!


