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Bevezetés 

Az ECL magyar nyelvi vizsgáját akár nemzeti terméknek is tekinthetjük, amely anyanyelvünk 

ismeretének fokát méri meg olyan vizsgára jelentkezőknél, akik a magyar nyelvet idegen 

nyelvként tanulják. Adott esetben olyan beszélőknél is lehet a nyelvtudásmérés eszköze, akik 

a magyart származásnyelvként sajátítják el forrásnyelvi környezetben, vagy 

környezetnyelvként egy másik nemzeti nyelv dominanciájához képest úgy, hogy a 

nyelvhasználók az anyanyelvi környezetben kiteljesedett nyelvhasználathoz képest a 

nyelvhasználat színtereihez (pl. család, oktatás, hivatalosság) már csak korlátozottabb 

mértékben férnek hozzá. Ebben az utóbbi értelmében a magyar nyelvi vizsga a magyar nyelv 

és kultúra megtartásához is hozzájárulhat. 

 Az ECL magyar mint idegen nyelvi vizsga egy olyan vizsgarendszerbe illeszkedik, 

amely 15 vizsganyelvből méri az idegen nyelv ismeretét: angol, német és magyar mint idegen 

nyelv (e három vizsganyelvből Magyarországon az ECL akkreditált nyelvvizsga-

bizonyítványt ad), valamint bolgár, cseh, francia, héber, horvát, lengyel, olasz, orosz, román, 

spanyol, szerb, szlovák. Ez utóbbi nyelvek esetében is a nyelvvizsga eredménye egy 

adminisztratív folyamattal Magyarországon akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvánnyá 

alakítható. 

Mit is takar ez a 15 vizsganyelv? A 15 vizsganyelv azt is jelenti, hogy az ECL 

nyelvvizsga-rendszerben mindegyik nemzeti nyelv esetében ugyanolyan az idegen nyelvi 

tudás mérésének követelményrendszere, a tesztek összetétele, szerkezete és pontozása, azaz 

teszteléstudományi háttere. E háttérelemek legfontosabbika a kommunikativitás. 

Az ECL nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret szintjeihez illesztett 

kommunikatív nyelvvizsga, amely az idegen nyelvi tudást a nyelvhasználatban, tehát a 

valamilyen kommunikatív céllal végzett nyelvi tevékenység holisztikus keretében értelmezi 

(Szabó 2011). Így nincsen benne elkülönült lexikai vagy esetleg nyelvtani modul (pl. egy 

külön, explicit nyelvtani teszt formájában): a nyelvi komponensek mérése (értékelés) a 

használt idegen nyelvtudás működése közben (pl. olvasásban, beszédfolyamatban) valósul 

meg. Ez azonos kiindulópontot teremt a különböző nyelvű vizsgák esetében is. Azonban az 

olyan, eltérő tipológiájú nyelvek, mint például az izoláló angol vagy a flektáló lengyel és az 
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agglutináló magyar, a nyelvi másság, nyelvi sokféleség a nyelvvizsgarendszert és tesztíróit az 

egységes kommunikatív szempont mellett is a nyelvsajátos vonások egyidejű érvényesítésére 

és fokozott figyelembe vételére is készteti. Nincs ez másként a magyar mint idegen nyelvi 

ECL vizsga esetében sem. 

Bár az idegen nyelv oktatására, tanulására, mérésére (nyelvvizsgáztatás) vonatkozóan 

Közös Európai Referenciakeret számos idegen nyelvi komponenst előír a nyelvvizsgáztatás 

számára, sok olyan specifikum marad, amelyet a nyelvvizsga kidolgozójának kell 

meghatároznia. A magyar mint idegen nyelvi vizsga szempontrendszerének rendelkeznie kell 

a magyar mint idegen nyelvnek a Közös Európai Referenciakeret szerinti szintekre bontott 

graduálásával, a beszédaktusok, a szintaxis, a morfológia, a lexika szintenkénti 

alrendszerével.  Még akkor is, ha a KER éppen olyan nyelvsajátos vonások deskriptoraival, 

mint a szókincs vagy a nyelvtan, keveset foglalkozik. Cikkemben így a magyar mint idegen 

nyelvi vizsgát az ECL magyarspecifikus sajátosságaival igyekszem bemutatni. 

 

Nyelvi szintek — készségek 

 Az ECL magyar mint idegen nyelvi vizsga általános (nem szaknyelvi), valamint egynyelvű 

vizsga, amely négy szinten és négy alapvető készségen keresztül (olvasás, hallás, beszéd, 

fogalmazás) teszteli a jelentkezők nyelvtudását. A Közös Európai Referenciakeret hat 

szintjéből (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ECL vizsgák — így magyarvizsga is — 4 szinten van: 

A2, B1, B2, C1. Mind a négy magyar nyelvvizsgaszint akkreditált. Az A2 szint az idegen 

nyelvi tudás belépő szintje, míg a B1 az alapfoknak, a B2 a középfoknak, a C1 pedig 

felsőfoknak feleltethető meg. Mivel a mérési alapegység a kommunikativitás elvének 

megfelelően a szöveg, a különböző készségeken átívelően — olvasott szöveg megértése, 

hallott szöveg megértése, írásbeli kommunikáció és szóbeli kommunikáció — mindig két-két 

szöveg szerepel a nyelvvizsgán: ezek jelentik majd a jelentkező idegen nyelvi tudása 

megmérésnek magyar nyelvi alapját. A két szöveg természetesen több szempont mentén (pl. 

tematikusan, a szöveg jellegében) is különbözik egymástól azért, hogy a vizsga ekképpen 

kiegyensúlyozottabb (a magyar nyelvet jobban reprezentáló) mintát biztosítson abból az 

idegen nyelvből, amiből a nyelvtanuló tudása megmérettetik. 

Egynyelvű nyelvvizsga lévén az ECL magyarvizsgán nem szerepelnek a közvetői 

készségek (mint amilyen például a fordítás vagy a tömörítés a kétnyelvű nyelvvizsgák 

esetében). Minthogy az ECL nyelvvizsga nem szaknyelvi, hanem általános nyelvvizsga, az 

említett vizsgaszövegek nem szaknyelviek. Ugyanakkor a felsőbb szinteken (B2, C1) 

mutathatnak szaknyelvi sajátosságokat. A szövegek hossza szintről szintre növekszik: egyre 



terjedelmesebb és bonyolultabb nyelvi komplexitások jelentik az idegen nyelvi tudás 

mérésének alapját. A magyar mint idegen nyelvi tesztek szempontjából nagy kihívást jelent az 

A2-es szintű szöveg megtalálása, mert ilyen szintű autentikus szöveg ritkán adódik. Az erre a 

szintre vonatkozó szövegeket általában szerkeszteni szükséges. 

A receptív készségek esetében (ilyen az olvasásértés vagy a hallásértés) természetesen 

a nyelvvizsgateszt szolgáltatja a szövegeket, ami a hallásértési készségnél maga a hangzó 

(audio) anyag. Ám a produktív készségek esetében, ahol a nyelvtanuló produkálja a nyelvi 

mintát – ilyen a szóbeli kommunikáció és a fogalmazásfeladat —, a teszt a feladatkiosztást 

írja körül olyan fokú részletességgel, hogy a nyelvtanuló a kívánalmaknak megfelelő 

tematikájú, hosszúságú és komplexitású nyelvi mintát (beszédprodukciót vagy írásbeli 

fogalmazást) adjon.  

A receptív és a produktív készségeknek az elkülönülő természete nagyban megszabja 

a nyelvtudást mérő lehetséges feladattípusokat és az értékelést is. A receptív készségeknél a 

teszt által szolgáltatott szövegek segítségével objektívabban értékelhető feladattípusok is 

adhatók a vizsgázónak. Például egy szövegből hiányzó elemeket összekeverten megadó 

feladat esetében a jól megírt feladatnak csak egyetlen jó megoldása létezhet, az ilyen ún. 

objektív, diszkrétpontos feladatokat csak egyféleképpen, a kidolgozott megoldókulcs alapján 

lehet és szabad értékelni. Nem úgy a produktív készségeknél, ahol a nyelvi mintát maga a 

nyelvvizsgázó adja. Ezeknél a készségeknél ahány vizsgázó van, annyiféle szöveget 

produkálnak, így az értékelésük egy értékelési szempontrendszer alapján történik, amelyet a 

javító-értékelő tanár egy ötfokú értékelő skála mentén alkalmaz a vizsgázói teljesítményre. 

 

Nyelvi készségek — feladattípusok 

A receptív készségek (olvasás, hallás) tesztjeinél a nyelvvizsgázó két szöveget és egy-egy  

feladatot talál a szövegekhez tartozóan. A teszt felépítése hármas osztatú: a szöveget 

megelőző kommunikációs helyzet mikroszituációjával és a végrehajtandó feladatkiosztással 

indul a teszt: pl. milyen témájú szöveget olvashat majd a vizsgázó, és mi lesz a szöveggel 

kapcsolatos feladata. Ez a mikoroszituáció igen fontos a hallásértési teszteknél, ahol a 

mikroszituációnak és az előzetesen áttekintett feladatnak megfelelő befogadói elvárásokat 

alakíthat ki a nyelvvizsgázó. Adott esetben felkészülhet arra, hogy pl. egy családi párbeszédet 

vagy netán egy rádióműsort fog hallani. Az olvasandó vagy hangzó szöveget ezután követi 

maga a szöveget feldolgozó feladat. A feladatok közül az első diszkrétpontos feladat, a 

második egy szemi-objektív feladat. Egy feladaton belül 10 mérési pont (ún. item) van: pl. 

egy szöveghez rendelt 10 kérdés formájában. 



A magyar mint idegen nyelvi olvasásértési vizsgán a diszkrétpontos feladat 

leggyakrabban egy ún. „banked gap-filling” teszt. A szöveg alapvetően egy lyukas szöveg, 

amelyből az egyre magasabb nyelvvizsgaszinten egyre hosszabb részek, közléselemek (a 

szótól a frázisokon át a tagmondatig) hiányoznak: pontosan 10 helyen, a tíz mérési ponton. 

Ezeket a közléselemeket — amelyeket majd a szöveg megfelelő helyeire kell visszahelyeznie 

a vizsgázónak  — összekeverve megkapja, de olyan módon, hogy hamis, egyáltalán a 

szövegbe nem illő szegmensek is szerepelnek a lehetséges opciók között. A gazdag alaktanú 

magyar nyelv vizsgáján ezek a szegmensek elsődlegesen nem grammatikai alapon 

helyezhetők vissza a szövegbe, hiszen a teszt az olvasást, a szöveg megértését, nem pedig a 

grammatikai tudást hivatott mérni (amely természetesen implicit módon mégiscsak jelen van 

szövegértéskor). Máskor (ez az ún. párosításos feladat) különböző rövid, egy-két mondatos 

szövegekhez kell címet vagy összefoglalót párosítani (pl. könyvismertetők és könyvcímek 

összepárosítása). Előfordulhat például olyan párosítási feladat valamelyik felsőbb szinten, 

ahol egy interjú kérdéseit és válaszait kell összepárosítani, ami nem kis koncentrációt igényel 

a vizsgázótól. Ahhoz, hogy a feladatot jól oldja meg, aprólékosan fel kell felejtenie a szöveg 

belső koherenciáját egy ilyen párosításos feladat esetében, mert a szöveg és a megadott 

szegmensek vagy nagyobb szövegrészek (pl. kérdések és válaszok) esetlegesen lexikális 

ligatúrákat nem is tartalmaznak. 

A hallásértési készség első, objektív feladata a leggyakrabban egy feladatválasztós 

teszt, ahol tíz itemmel és egy itemen belül három lehetséges opcióval találkozhat a vizsgázó. 

Egy itemen belül tehát egy jó és két rossz válasz van, de ezek a rossz válaszok is sokszor 

majdnem jó válasznak tűnnek. Az igazán jó és a megoldókulcs szerinti korrekt válasz csak 

alapos szövegértés mentén választható ki, mert míg a korrekt információelemek koherensen 

kapcsolódnak a szöveghez, addig a hamis opciók nem koherens részei a szöveg infomáció-

hálózatának. 

Mindkét receptív készség esetében az itemek sorrendje követi a szöveg sorrendiségét, 

ami különösen fontos a hangzó input szöveg esetében. Tehát egy hallásértési feladat keretén 

belül hallgatott audióanyag információinak sorrendiségét pontosan leképezi a 10 itemes, 3 

opciós feleletválasztós feladat sorrendisége is. 

A magyar mint idegen nyelvi tesztekben a receptív készségeknél minden szinten 

csaknem mindig 10 ún. nyitott kérdésből (tehát nem eldöntendő, hanem kiegészítendő 

kérdésből) áll a második feladat. Ezekben a feladatokban voltaképpen hármas teendőjük van a 

nyelvvizsgázóknak: 1. megérteni a kérdést (amelynek komplexitása követi a szintet; minél 

magasabb a szint, annál összetettebb, idiomatikusabb lehet az esetenként akár implikált 



tartalomra is rákérdező kérdés) 2. megtalálni azt a szöveghelyet (ami lehet lokális, de akár 

megnyilatkozásokon átívelő, globálisabb tartalom is), amelyre a kérdés vonatkozik 3. 

megválaszolni a kérdést. A nyitott kérdésekből álló feladat szemi-objektív: a vizsgázó a jó 

választ többféleképpen, különféle módon elaborált vagy eltérő lexikájú válaszokban is 

megadhatja, azaz nem csupán egyetlen jó válasz létezik. A teszt rendszerint nem teljes 

mondatos, hanem rövid, tömör és főként célirányos választ vár a vizsgázóktól, ami 

lehetetlenné teszi számára azt, hogy válaszként egész szövegrészeket emeljenek át és írjanak 

be válasz gyanánt. A hallott szöveg megértését vizsgáló tesztekben, ahol az input szöveg 

hangzó anyag, a vizsgázó kétszer hallgathatja meg a szöveget. Míg az olvasásértési tesztben 

(a tesztre meghatározott időkereten belül) többször visszatérhet a szöveghez, újraolvashatja a 

részeket, addig az audióanyag esetében kétszeri meghallgatás áll a rendelkezésére. 

Az ECL szóbeli vizsgája páros vizsga. Egy vizsgán két vizsgázó vizsgázik 

egyidejűleg. Az ugyanolyan szinten lévő vizsgázók kérhetik is a nyelvvizsga-központtól, 

hogy egyszerre vizsgázzanak. A vizsgáztató tanár által moderált pár perces bemelegítő 

beszélgetés után a vizsgázónak két nyelvi mintát kell adniuk. Az első egy beszélgetés a 

vizsgázótárssal megadott téma alapján. Az itt adott szövegminta tehát párbeszédbe ágyazott. 

A másik nyelvi minta monológ, adott kép vagy képcsoport vizuális stimulusa alapján kell a 

vizsgázóknak egyenként beszélniük egy témáról. A két alsó szinten a vizsgázó kötődhet a 

képi elemekhez, leírhatja a képet, de a felsőbb szinteken már nem, mert a kép által stimulált 

szövegvilághoz kell inkább kapcsolódnia: pl. közéleti kérdések, környezetvédelem és 

hasonlók. A szintekre bontott témalista megtalálható az ECL honlapján. A szinteken elvárt 

szókincskeret mélységére, kidolgozottságára is ez a szintekhez igazított témalista utal. 

Az ECL tesztjeit a szubjektivitás kizárása érdekében mindig két javító-értékelő 

értékeli. Így a szóbeli vizsgán is két vizsgáztató van jelen: az egyik a vizsgát levezető (de 

egyben értékelő) tanár, a másik az értékelő. Minthogy a háttérben figyelő értékelő nem 

szólhat bele a vizsgába, sokkal inkább az interakción és a vizsgázói beszédhelyzeten kívül 

állóként tudja értékelni a vizsgázók teljesítményét. A kérdező vizsgáztató moderálja mind a 

vizsgázók párbeszédét, mind pedig a monológokat. Biztosítja a két vizsgázó esélyeinek 

egyenlőségét és a szintadekvát megszólalások elicitálását. A szóbeli vizsgáról az utólagos 

vizsgálatok érdekében hangfelvétel készül. 

Az írásbeli kommunikáció feladatai két irányított fogalmazásból állnak, amelyek 

eltérő témájúak és műfajúak. Legtöbbször levelet, emailt, üzenetet, blogbejegyzést, esszét kell 

írnia a nyelvvizsgázónak 4-5 kötelezően érintendő irányítási szempont mentén. Mindkét 

írásbeli fogalmazás hossza kötött: A2 szinten a két feladatban 75—75 szó, B1 szinten 125—



125 szó. B2 szinten 200—2000 szóból álló fogalmazást kell írnia a vizsgázónak, míg C1 

szinten két darab 300 szavas fogalmazást. 

A produktív készségeknél, azaz a szóbeli és az írásbeli kommunikáció feladataiban az 

értékelők öt paraméter mentén egy ötfokú skála segítségével értékelik a vizsgázó 

teljesítményt. 1. a vizsgázó nyelvtani tudását; 2. szóbeliségét (kiejtés, akcentus, 

folyamatosság) vagy a fogalmazásfeladatoknál az írásbeliségét (helyesírás, központozás, 

szövegtagolás); 3. a szókincs gazdagságát, adekvátságát; 4. a vizsgázó pragmatikai, 

regiszterbeli és stiláris tudását; és 5. magát a feladatmegoldást, annak adekvátságát. 

A feladatmegadásnak mindegyik tesztnél, vizsgaeseménynél a szinthez igazítottnak 

kell lennie. Ez különösen nehéz A2 szinten, ahol pl. a többlépcsős alaktani művelettel 

képezhető felszólító mód elkerülése nem egyszerű. Ennek ellenére a tesztírók úgy alakítják ki 

a teszteket, hogy a feladat megadása megfeleljen a szinten elvárható követelményeknek. 

 

ECL specifikációk 

A magyar mint idegen nyelvre vonatkozó speciális nyelvismereti szegmenseket (Hegedűs 

2005) a következőképpen összegezhetnénk. A Közös Európai Referenciakeret deskriptorainak 

megfelelően az A2 szint a leggyakoribb, a vizsgázó munkájához, mindennapjaihoz, 

tanulmányaihoz kapcsolódó szituációkat és beszédeseményeket tartalmazza begyakorolt 

helyzetekben, egyszerű közlések révén. A B1-es szinten a vizsgázónak képesnek kell lennie 

az ismerős szituációkra vonatkozóan lexikálisan és nyelvtanilag is kidolgozottabb 

szövegekből kivonnia a főbb információkat. B2 szinten a szakterületén kívüli, de még nem túl 

speciális szövegekben is el kell tudnia igazodnia. A C1 szinten pedig már speciális témájú, 

gondosan kidolgozott, idiomatikus és sugallt tartalmat kifejező szöveggel is meg kell 

birkóznia a vizsgázónak. 

Ennek megfelelően az A2 szinten a szintaxisból csak az egyszerű mondatok és az 

egyszerűbb összetett (kapcsolatos, ellentétes, okhatározói), mellérendelői összetett mondatok 

szerepelnek (Wéber 2013). A vonatkozói, a hogy-os mellékmondatok már a B1 szinten elvárt 

mondattanba kerültek. Teljes mondatot inkorporáló bővített igeneves szerkezetek csak B2-es 

szinttől fordulhatnak elő mérési helyzetben. A morfológia graduálása nagyvonalakban 

leképezi a graduált szintaxist: a kétféle igeragozás már az A2 szint sajátja a leggyakoribb 

főnévi esetragokkal (tárgyrag, lokatívuszok), ellenben a módjelek (belső infixumok, felszólító 

mód, feltételes mód) csak a B1 szinttől állhatnak az elvárt produkció középpontjában mérési 

helyzetben, mert ezen a szinten a nyelvtanuló már uralja a hosszabb megnyilatkozások 

produkciójához és megértéséhez szükséges alapvető nyelvi ismereteket és azok 



begyakorlottak is számára. (Nem aktív módon használva, hanem a felismerés szintjén 

megjelenhet azért az A2 vagy A2+ szintű szövegekben a transzaparensebb  múlt idő és 

felszólító mód is.) A névszói esetrendszer is csak a B1 szinten teljesedik ki a számos magyar 

esetragra vonatkozóan. A B1-es szinten megjelenő módjelek lehetőséget adnak arra, hogy a 

beszélő a közölt tartalmakhoz csatolt véleményét, kívánalmait is kifejezze a különféle 

pragmatikai funkcióknak megfelelően.   

Jelen cikkben nincsen lehetőség a szintenkénti elvárások pontos részletezésére. Ezt a 

célt fogja szolgálni az a jelenleg készülő ECL vizsgázóbarát felkészítő könyv (Hogyan 

menjünk át sikeresen a magyar mint idegen nyelvi vizsgán?), amely bemutatja majd a 

készségeket, feladattípusokat, az ECL specifikációkat, a szintenként elvárt témákat, nyelvtant 

és beszédeseményeket a magyar mint idegen nyelvi vizsgára vonatkozóan. A könyv ezen 

túlmenően sikeres és sikertelen konkrét, megírt nyelvvizsgateszteket is közölni fog, hogy a 

leszűrt következtetésekből a vizsgázni tudás know-how-ja is kiderülhessen felkészítő tanárok 

és leendő vizsgázók számára egyaránt. 

 

Vizsgarészek és megfelelési arány 

Az ECL nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részvizsgából áll, amelyek külön-külön is letehetők. 

Az írásbeli részvizsga az olvasásértési és az írásbeli kommunikáció moduljaiból áll. A szóbeli 

részvizsga a hallott szöveg megértése és a szóbeli vizsga készségekre oszlik. Mindegyik 

részvizsgán a vizsgázónak minimálisan 60%-os teljesítményt kell elérnie ahhoz, hogy a 

vizsgán átmenjen, olyan módon, hogy egyik készség esetében sem érhet el 40%-osnál 

alacsonyabb teljesítményt. Amennyiben az egyik részvizsga sikertelen, elegendő a 

vizsgázónak csak a sikertelen részvizsgát ismételni. 

Közismert, hogy a nyelvvizsgák tesztjeinek megbízhatónak és érvényesnek is kell 

lenniük. Ennek érdekében a magyar mint idegen nyelvi vizsgák tesztjei is kipróbálásra 

kerülnek egy előre beszintezett pretesztelői populáción, és az ott nyert tapasztalatok 

beépülnek a végleges tesztformába. 

A vizsgázóknak azonban nem elég a magyartudás birtokában lenniük, érdemes a 

feladattípusokat gyakorolniuk is, hiszen az ECL vizsga nyelvoktató helytől függetlenített 

módszerrel méri a magyar mint idegen nyelvi tudást. Így a leendő vizsgázóknak az ECL 

honapján számos, a vizsgát érintő információ áll a rendelkezésükre, amelyet érdemes 

áttanulmányozni a sikeres vizsga érdekében. Az ECL Országos és Nemzetközi 

Nyelvvizsgaközpontjában pedig mind a 4 szintre gyakorló tesztek is rendelhetők (szintenként 



öt teljes tesztsorozat hanganyaggal), amelyek segítenek begyakorolni a majdani éles mérési 

helyzetben előforduló feladattípusokat is. 

Mintatesztek minden nyelvből, így magyar mint idegen nyelvből is, megtalálhatók az 

ECL honlapján (http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/). 

Az ECL magyar mint idegen nyelvi vizsga elsősorban az anyanyelvünket tanuló, 

kultúránkkal ismerkedő külföldi nyelvtanulók vizsgája (Wéber 2011), akikkel  érdemes 

megismertetni ezt a nyelvvizsgát. A vizsga fejlesztésére, minőségbiztosítására azonban a 

magyar nyelvészettel és a teszteléssel foglalkozó alkalmazott nyelvészeknek, magyar 

szakembereknek kell odafigyelniük. Az anyanyelvünk nyelvvizsgája éppen úgy országunkról, 

kultúránkról kialakított képet közvetít a külföldiek felé, mint a benne teszteléssel megmért 

nyelvünk.  
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