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Hatékony, folyékony interjút tud kivitelezni, tud kezdeményezni, ki tudja fejteni és fel tudja építeni gondolatait anélkül, hogy az interjúkészítő különösebb 

segítségére vagy bátorítására szorulna.  

Természetes módon tud kommunikálni, gyakran figyelemreméltó folyékonysággal és kifejezési könnyedséggel még hosszabb, komplex beszédszakaszokban is. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempóval beszél. Bár időnként habozik, csak kevés észrevehetően hosszabb szünet keletkezik emiatt.  

Magabiztosan, világosan és udvariasan ki tudja fejezni magát formális vagy informális stílusban, az adott szituációnak és az érintett személyeknek megfelelő 

módon.  

Világosan ki tudja fejezni magát, kevés jelét mutatva annak, hogy korlátoznia kellene, amit mondani akar. Elegendően széles körű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, 

hogy világos leírást tudjon adni, ki tudjon fejezni különböző szempontokat és ki tudjon fejteni érveket összetett mondatformák alkalmazásával anélkül, hogy 

szembetűnően keresgélné a szavakat. 

B2 

5 
A vizsgázó teljes mértékben megfelel a feladat elvárásainak, világosan és meggyőzően, a helyzetnek és a célnak teljesen megfelelő stílusban, folyamatosan, 

természetesen kommunikál; pontos szóhasználattal, jól megformált, összefüggő mondatokban válaszol a vizsgáztató kérdéseire. 

4 
A kérdésekre többnyire részletesen, az üzleti kommunikáció szabályainak többnyire megfelelő stílusban, általában pontos szóhasználattal válaszol, egymáshoz 

tartalmilag kapcsolódó mondataiban vannak nyelvi hibák.  

3 
A kérdésekre kevésbé részletesen, a beszédben néhányszor megakadva, még elfogadható stílusban, korlátozott, de még elegendő szókinccsel, egyszerűbb 

szerkezetekkel, nyelvi hibákat elkövetve válaszol. 

 2 
Feladatmegoldásában bizonytalan, néha nem megfelelően reagál, hosszabb szüneteket tart, beszéde helyenként zavaros; nem veszi kellőképpen figyelembe a 

partner státuszát és a helyzet jellemzőit, szókincsére a lényeges elemek hiánya jellemző; beszédét súlyos nyelvi hibák jellemzik. 

 1 
Feladatmegoldásában teljesen bizonytalan, összefüggéstelenül beszél, ami már a megértést is zavarja, nyelvi viselkedése és stílusa inadekvát, szókincse rendkívül 

csekély; beszédében csak nyomokban van jelen az idegen nyelv szabályainak ismerete.  

 0 Nem értékelhető.  
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 Világos leírást tud kidolgozni, mondanivalójának főbb pontjait kifejtve, megfelelő részletekkel és példákkal alátámasztva.  

Természetes módon tud kommunikálni, gyakran figyelemreméltó folyékonysággal és kifejezési könnyedséggel. Bár időnként habozik, csak kevés észrevehetően 

hosszabb szünet keletkezik emiatt.  

Saját szakterületén jó szókinccsel rendelkezik. Lexikai pontossága általában magas szintű, bár egy kis zavar és helytelen szóhasználat előfordul anélkül, hogy 

gátolná a kommunikációt.  

Jó grammatikai biztonság; időnként kisebb mondatszerkezeti hibák, nyelvbotlások vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de ezek ritkák, és utólag 

gyakran kijavíthatók.  
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5 
A vizsgázó a dokumentumot pontos szakmai háttérbe helyezve, logikusan felépítve, önállóan értelmezi, és egyenletes beszédtempóval, a gondolatok közötti 

kapcsolatot világosan jelölve, pontos szóhasználattal, jól megformált összefüggő mondatokban mutatja be, alig ejt nyelv i hibát. 

4 
A dokumentumot szakmai háttérbe helyezve, önállóan és/vagy kis segítséggel értelmezi, a lényegét jól, többnyire egyenletes beszédtempóval,  a gondolatok 

közötti kapcsolat megfelelő jelölésével, megfelelő szókinccsel, bonyolultabb szerkezetek esetén hibákat elkövetve mutatja be.  

3 
A dokumentumot önállóan leírja, de csak részben értelmezi, beszédében néhányszor megakadva, lassabb beszédtempóval, a gondolatok közötti kapcsolatot még 

elfogadhatóan jelölve, korlátozott szókinccsel, nyelvhasználati hibákkal, még elfogadható módon mutatja be.  

 2 
A dokumentumot csak segítséggel vagy önállóan, de téves vagy kevés szakmai háttérrel, lassú, zavaró szünetekkel megszakított beszédtempóval, szegényes, 

többnyire hibás szókinccsel, súlyos nyelvi hibákat elkövetve mutatja be. / A feladatmegoldás az adatok felolvasására korlátozódik. 

 1 
A dokumentum bemutatása töredékes, alig közöl helytálló információt, összefüggéstelenül, töredékes mondatokban beszél, beszédtempója a megértést 

akadályozza, szókincse minimális, súlyos nyelvi hibákat követ el. 

 0 
Nem rendelkezik ismeretekkel a témáról. Kísérletet tesz a beszédre, majd teljesen elakad. Nincs szakmai szókincse. Megnyilatkozásai teljesen értékelhetetlenek. / 

Nem mond semmit. 
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 Foglalkozásához betöltött szerepéhez kapcsolódóan mindenféle ügyben képes összetett információ és tanács megértésére és cseréjére. Megbízhatóan át tud adni 

részletes információt. Világosan és részletesen le tudja írni, hogyan kell egy eljárást lebonyolítani.  

Szakmai … témák széles körében folyékonyan, helyesen és hatékonyan használja a nyelvet; a gondolatok közötti kapcsolatot világosan jelöli. Jó nyelvhelyességgel, 

természetes módon tud kommunikálni anélkül, hogy láthatóan korlátoznia kellene mondanivalóját; világosan meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit, 

megfelelő magyarázatot és érveket szolgáltatva 

Mondanivalóját és az annak kifejezésére választott eszközöket a helyzethez és a társalgási partnerhez tudja igazítani, és meg  tudja választani a körülményeknek 

megfelelő formalitási szintet. 

Alkalmazkodni tud a társalgás menetében rendszerint előforduló irány-, stílus-, és hangsúlyváltásokhoz. 

Mondanivalójának megfogalmazását variálni tudja, a körülményeknek megfelelő stílust alkalmaz.  

Világosan ki tudja fejezni magát, kevés jelét mutatva annak, hogy korlátoznia kellene, amit mondani akar. Elegendően széles körű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, 

hogy világos leírást tudjon adni, ki tudjon fejezni különböző szempontokat és ki tudjon fejteni érveket összetett mondatformák alkalmazásával anélkül, hogy 

szembetűnően keresgélné a szavakat.  
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A vizsgázó teljes mértékben megfelel a feladat elvárásainak; a szituációt világosan és meggyőzően, a vizsgáztató egyenrangú beszédpartnereként oldja meg, 

beszéde folyamatos; az interakció spontán és természetes, a helyzetnek és a célnak teljesen megfelelő stílusban, pontos szóhasználattal jól megformált, 

összefüggő mondatokban beszélve folytat párbeszédet. 

4 

A szituációt megfelelően oldja meg, reagálása megfelelő, beszéde folyamatos, az üzleti kommunikáció szabályainak többnyire megfelelő stílusban, többnyire 

megfelelő szóhasználattal, egymáshoz tartalmilag kapcsolódó mondataiban hibákat elkövetve folytat párbeszédet, de az interakciót esetenként a vizsgáztató 

irányítja. 

3 

A szituációt elfogadható módon, de kevésbé részletesen reagálva oldja meg, beszédében néhányszor megakadva, az üzleti kommunikáció szabályaiban még 

elfogadható stílusban, korlátozott, de elegendő szókinccsel, egyszerűbb szerkezetekkel, nyelvi hibákat elkövetve folytat párbeszédet, az interakciót többnyire a 

vizsgáztató irányítja. 

 2 

A szituáció megoldásában bizonytalan, a társalgásban nem megfelelően vesz részt, hosszabb szüneteket tart, néha nem megfelelően reagál, nem veszi 

kellőképpen figyelembe a partner státuszát és a helyzet jellemzőit, szókincsére lényeges elemek hiánya jellemző; beszédét súlyos nyelvi hibák jellemzik, az 

interakció szaggatott. 

 1 
A szituáció megoldásában teljesen bizonytalan, a társalgásban alig vesz részt, rövid közlései összefüggéstelenek, teljesen bizonytalanul reagál, nyelvi viselkedése 

és stílusa inadekvát, szókincse rendkívül csekély; beszédében csak nyomokban van jelen az idegen nyelv szabályainak ismerete.  

 0 Nem értékelhető . 
 


