
 
TÁRSALKODÓ NYELVVIZSGA 

ALAPFOKÚ NYELVVIZSGA TÉMAKÖRÖK 

1. Család és barátok (szem élyi adatok; családtagok, barátok, ism er sök bem utatása, 

rövid küls és bels jellem zése; családi házim unkák m egosztása; érdekl dési 

körök)  

2. Öltözködés (évszakokra és szituációkra jellem z ruhák viselete) 

 

3. Lakóhely (vizsgázó lakása, lakásának bútorzata és egyéb berendezése, 

lakásbérlés, költségek)  

4. Munka (vizsgázó munkahelye, munkája, foglalkozása, bérek, képzés)  

5. Tanulás (vizsgázó iskolái, végzettsége, nyelvtanulása, tantárgyak, bizonyítványok, 

diplomák)  

6. Szabadid (vizsgázó hobbija, kisállatok tartása, kertészkedés, est i szórakozási 

formák, rádió, TV, videó, mozi, zene, színház, olvasás, múzeumok, kiállítások, 

koncertek, látnivalók, kirándulás, sajtó, irodalom, könyvtár, társas összejövetelek)  

7. Telekommunikáció (postai tevékenységek, mobil és vezetékes telefonhasználat, 

számítógép, Internet, levelezés, e-mail)  

8. Sport (vizsgázó kedvenc sportágai)  

9. Egészség (gyakori betegségek, gyógyszerek, diéta, egészséges életmód, fizikai és 

szellem i hogylét , testápolás, balesetek, m ent , test részek) 

 

10. Szolgáltatások (bank, éttermek, kávéházak, ételek, italok, rendelés, szállodák, 

helyfoglalás, szállást ípusok; rend rség, t zoltóság hívása, benzinkút , 

segélyszolgálat)  

11. Közlekedés (gyalogos, kerékpár, autó, taxi, tömegközlekedés, eligazodás, 

tájékoztatás, útleírás)  

12. Utazás (vakációs úti célok, szállásfoglalások)  

13. I d járás és környezet (évszakok, napi id járás, város, falu, táj , növények, állatok) 

 

14. Bevásárlás (mindennapi bevásárlás, fontosabb élelmiszerek, kisüzletek, 

nagyáruházak, kiegészít k, ruházat , háztartási szerek) 

 

15. Étkezés (evés, ivás, ételek, italok, élelmiszerek)  

16. Vendégség (fogadás, kínálás, bemutatás)  

17. Ünnepek (születés-  és névnapok, családi ünnepek)  

18. Személyes kapcsolatok (fajtái, meghívás, találkozó megbeszélése, levelezés, 

egyesületek)  

19. Magyarország (vizsgázó lakóhelye, a lakóhely legfontosabb látnivalói) 



    
20. Célnyelvi országok (általános információk Angliáról, az Egyesült Államokról, 

[esetleg Kanadáról és Ausztráliáról is] Németországról, Ausztriáról és Svájcról a 

vizsga nyelvét l függ en) 

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA TÉMAKÖRÖK 

1. Család és barátok ( t ipikus férfi és n i tulajdonságok, az ideális férfi és n , nevelés, 

generációk, családi ünnepek, ünnepnapok)  

2. Megjelenés (divat, kozmetika)  

3. Lakóhely (különböz lakóhelyt ípusok összehasonlítása, városi- falusi lét 

összehasonlítása, háztartás, költségek, fenntartás)  

4. Munka (munkák presztízse, divatos szakmák, munkanélküliség, 

m unkalehet ségek, család és karr ier) 

 

5. Tanulás (továbbtanulási tervek, iskolai élmények és hagyományok, iskolatípusok)  

6. Szabadid (u.a., m int az alapfokon csak jóval szélesebb szókinccsel valam int az ot t 

felsorolt szabadid s tevékenységek el nyei és hát rányai, m indennapok és hétvége, 

pihenés és szórakozás)  

7. Telekom m unikáció (m obiltelefon és szám ítógép el nyei hát rányai; az email és a 

hagyományos levelezés összehasonlítása)  

8. Sport (tömegsport, versenysport, sport a TV-ben és él ben, ext rém sportok) 

 

9. Egészség (egészségmegóvás, szépségápolás, orvosnál, fogorvosnál, dohányzás, 

alkohol, kábítószer, egészségbiztosítás, orvosi ellátás)  

10. Szolgáltatások (javíttatás, fodrász, patyolat, hirdetések, reklám)  

11. Közlekedés (autóvezetés, közlekedési szabályok, a közlekedés biztonsága és 

problémái, helyi és távolsági közlekedés, intercity vonatok)  

12. Utazás (utazási fajták, utazási formák, utazási irodák, nyelvismeret és utazás 

összefüggései)  

13. I d járás, környezetvédelem ( term észet és környezet , környezet i ártalm ak, a 

környezetvédelem módozatai)  

14. Bevásárlás (vásárlási lehet ségek és szokások, háztat rtási gépek, ajándékozás, 

fizetési módozatok, hipermarketek, butikok, reklamáció, hitel)  

15. Étkezés (étkezési szokások ünnepnapokon és hétköznap, otthoni étkezés, 

éttermek, magyar konyha)  



 
16. Ünnepek (nemzeti és vallási ünnepek) 

17. Magyarország (Magyarország legfontosabb látnivalói, kulturális szokásai, földrajza)  

18. Célnyelvi országok (a célnyelvi országok f városai, f bb nevezetességei, az ot tél k 

néhány jellegzetes szokása)  

19. Aktualitások (aktuális történések, ünnepek és szokások)  

FELS FOKÚ NYELVVI ZSGA TÉMAKÖRÖK

 

1. Család és barátok (a család és a házasság problémái, együttélés házasságon kívül, 

gyermeknevelés, válás, generációs problémák, otthoni, iskolai és iskolán kívüli 

nevelés)  

2. Lakóhely (lakásépítési helyzet Magyarországon, lakótelepek, panelházak 

problémái, felújítása)  

3. Munka (szellem i és fizikai m unka, továbbképzés, átképzés, m unkaid 

rugalmassága, álláskeresés, fejvadász cégek, önálló vállalkozások, családi élet és 

munkavállalás összehangolása, multinacionális cégek Magyarországon)  

4. Tanulás (elitképzés, töm egoktatás, élethosszig tartó tanulás, feln t toktatás, 

m agánoktatás, állam i oktatás, esélyegyenl ség, egyetem i szakok népszer ségének 

és népszer t lenségének okai) 

 

5. Kultúra, m vel dés (TV csatornák és rádióállom ások m sorai, klasszikus és 

könny zene, képz m vészet , építészet , új ságok, m agazinok, regények) 

 

6. Telekommunikáció (mobiltelefon, sms, e-mail, Internet, fax)  

7. Sport (am at r és profi sportok, olim pia, a sport és az egészség) 

 

8. Egészségügy ( fert z betegségek, gyógyíthatat lan betegségek, m ozgássérültek 

problémái, természetgyógyászat, gyógyszerek, szenvedélybetegségek és 

gyógyításuk, szervátültetés)  

9. Szolgáltatások (banki t ranzakciók, választék, m in ség, m ennyiség) 

 

10. Bevásárlás (reklámok, konzum magatartás)  

11. Közlekedés (gépjárm karbantartás és szerviz, közlekedés fej lesztése, 

autópályaépítés, közlekedési morál)  

12. Utazás (belföldön és külföldön gy j thet tapasztalatok összehasonlítása, a 

meglátogatott külföldi ország kulturális szempontú összehasonlítása 

Magyarországgal)  

13. Környezeti problémák (víz- és leveg szennyezet tség, éhínségek, globális 

felmelegedés, környezeti katasztrófák, túlnépesedés, jóléti állam és 

környezetvédelem)  



  
14. Tudományok helyzete (klónozás, génmanipuláció, alternatív energiaforrások, 

atom er m vek, vízier m vek) 

 
15. Magyarország (politikai berendezkedés, társadalom, gazdaság, Magyarország és a 

NATO és az EU, közbiztonság, f bb történelm i események)  

16. Célnyelvi országok (kulturális különbségek, a magyar nyelv és a kultúra, a célnyelv 

és a célnyelvi kultúra)  

17. Aktualitások (modern társadalom, kriminalitás, jog és jogtalanság, választások, 

kivándorlás, nacionalizmus, szociális háló)  


