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HÁRY ESZTER — HÁRY LÁSZLÓ 

Standardizált nyelvtudásmérés európai összefogással 
Magyarországon a rendszerváltás óta jelentős politikai, gazdasági és társadalmi vál-
tozások következtek be, amelyek maguk után vonták az idegen nyelvek ismeretének 
egyre fontosabb szerepét az emberek mindennapi életében. Az ország lakosságának 
jelentős hányada még napjainkban is hiányos nyelvismerettel rendelkezik, vagy 
egyáltalán nem beszél idegen nyelveket. Ez a helyzet sokkal negatívabb képet mutat, 
mint amilyet bármilyen Európai Uniós tagállamról kaphatunk. Az Európai Unióban 
a nyelvismeret hiánya megfosztja az egyént attól, hogy kihasználja az Unió biztosí-
totta lehetőségeket a munkavállalás, a tanulás terén, vagy hogy élvezze azokat az 
előnyöket, amelyeket az Unión belüli mobilitási lehetőségek biztosítanak számára. 

A magyarországi nyelvoktatás jelentős mértékben változott az elmúlt tíz évben, 
hiszen mindegyik kormányzat számára fontos volt ennek az oktatási területnek a 
fejlesztése. A választható nyelvek között egyre nagyobb számban jelentek meg olyan 
korábban kuriózumnak számító nyelvek, amelyeket a rendszerváltás előtt csak az 
iskolarendszeren kívüli oktatásban lehetett tanulni, illetve ha bármely jelölt a kevés-
bé elterjedt és oktatott nyelvek valamelyikéből akart vizsgát tenni, erre csak egyet-
len helyen, az ELTE ITK-ban, volt legfeljebb lehetősége az országon belül. A nyelvi 
képzés az elmúlt évek során hatékonyabbá vált, a hozzáférhető tananyagok egyre 
szélesebb skálája áll az oktatók és a diákok rendelkezésére. Olyan magyar és külföl-
di kiadású idegen nyelvű könyveket kínálnak a könyvesboltok, amelyek korábban 
teljesen hiányoztak a piacról. A nyelvoktatás fejlesztése mellett fontos szerepet 
kapott a hazai nyelvvizsgarendszer megreformálása is, ami maga után vonta azt, 
hogy napjainkban már nemcsak egyetlen kétnyelvű magyarországi fejlesztésű álla-
milag elismert nyelvvizsgarendszer működik, hanem több egynyelvű, az említettel 
egyenértékű nemzetközi nyelvvizsga közül is választhatnak a nyelvtanulók, ha 
nyelvtudásukat teszteltetni és elért nyelvtudásszintjüket dokumentáltatni akarják.  

Korábban is hozzáférhetőek voltak Magyarországon egynyelvű nyelvvizsga 
rendszerek, pl. a Cambridge nyelvvizsga, a Pitman, az ICC, a TOEFL vagy a Goethe 
stb., azonban ahhoz, hogy ezeket a sikeresen megszerzett nyelvvizsga bizonyítvá-
nyokat egyetemi felvételik alkalmával plusz pontokkal jutalmazzák, vagy ugyaneze-
kért a bizonyítványokért a közalkalmazottak, köztisztviselők nyelvpótlékot kapja-
nak, egy honosítási eljáráson kellett a jelölteknek sikeresen átesniük. Ez a procedúra 
az egynyelvű nyelvvizsga bizonyítványnak kiegészítő vizsgák letételével a kétnyel-
vű Állami Nyelvvizsgával való egyenértékűsítését jelentette. Ez a folyamat a szóbeli 
vizsgák esetén általában egy az egyben megfeleltetést jelentett, ha az egynyelvű 
vizsgarendszer az Állami Nyelvvizsga rendszerhez hasonlóan három szintű volt. Ha 
az egynyelvű vizsgarendszer több szintű volt, akkor jogszabály határozta meg, hogy 
a vizsga a MÁNYV melyik szintjével egyenértékű. A sikeres egynyelvű írásbeli vizs-
gabizonyítványokat csak kiegészítő fordítási ill. tömörítési feladatok eredményes 
megoldása után lehetett honosítani, azaz egyenértékűsíteni. Ez a hosszadalmas pro-
cedúra valószínűleg rengeteg vizsgázó kedvét vette el attól, hogy nemzetközi nyelv-
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vizsgát válasszon nyelvtudásának tesztelésére. A nemzetközi nyelvvizsga bizonyít-
ványok megszerzése korábban azok számára volt elsősorban fontos, akik külföldön 
terveztek munkát vállalni, tanulmányokat folytatni, illetve kutatást végezni. 

A közelmúltban elindított nyelvvizsga akkreditációs eljárásnak az a célja, hogy 
megvizsgálja, megfelelnek-e a piacon lévő egy- vagy kétnyelvű, általános és szak-
mai nyelvvizsgarendszerek egy központilag elfogadott és hitelesített mérési-
minősítési rendszernek. Ez az akkreditációs eljárás az akkreditált nyelvvizsgarend-
szerek esetében feleslegessé teszi és kiküszöböli a honosítást.  

Magyarországon számos vizsgarendszer megfelelt már az akkreditációs köve-
telményeknek, de az akkreditált egynyelvű vizsgarendszerek többnyire csak azt te-
szik lehetővé, hogy a jelöltek egy választott nyelven megszerezzék a nyelvvizsga 
bizonyítványt. Ez a nyelv leggyakrabban az angol vagy a német, a többi nyelvből 
csak kétnyelvű vagy szakmai nyelvvizsga tehető.  

Jelenleg két olyan kétnyelvű általános nyelvvizsgarendszer működik az ország-
ban, amely lehetővé teszi, hogy a jelöltek több nyelvből egységes szempontok sze-
rint vizsgázzanak. Az egyik ilyen rendszer az ELTE ITK által működtetett Origo 
nyelvvizsgarendszer, a másik pedig a BME nyelvvizsgarendszere. A Pécsi Tudo-
mányegyetem Idegen Nyelvi Titkársága által szervezett és irányított, a European 
Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages elnevezésből 
alkotott betűrövidítéssel jelölt nemzetközi ECL nyelvvizsga az egyetlen akkreditált 
nyelvvizsgarendszer, amely több nyelvből, nevezetesen az EU tagállamainak és 
tagjelölt országainak nyelvéből kínál azonos rendszeren belül összevethető nyelvtu-
dásmérési lehetőséget. 

Az ECL vizsgarendszer egyik célja, hogy biztosítsa az egyenértékűséget az egyes 
EU-nyelvekből megszerzett vizsgabizonyítványok között. Ezt az teszi lehetővé, hogy 
egységes szempontok, standardok alapján történik valamennyi vizsganyelvből a 
vizsgatesztek összeállítása, az írás- illetve szóbeli vizsgafeladatok értékelése, a 
szóbeli vizsgáztatást és az írásbeli dolgozatjavítást végző szakemberek felkészítése, 
a nyelvvizsga bizonyítványok kiállítása. A standardizálásnak az a célja, hogy a vizs-
gázó, illetve a munkáltató, vagy a felsőoktatási intézmény számára egyaránt össze-
hasonlítható, egyenértékű nyelvtudást igazoljon nyelvektől függetlenül az azonos 
szinten letett vizsgák esetében a nyelvvizsga bizonyítvány, aminek alapján könnyen 
eldönthető, hogy a bizonyítvány tulajdonosának nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy 
munkát vállaljon, tanulmányokat folytasson, vagy kutatómunkát végezzen. 

A nyelvvizsgarendszerek egyenértékűségének meghatározása két elv szerint tör-
ténhet. Az egyikre, az ún. „ekvivalencia megállapító” módszerre már utaltam a ho-
nosítás kapcsán, aminek keretében egy kiválasztott működő vizsgarendszerhez való 
viszonyítás alapján történik egy másik vizsgarendszer egyenértékűségének megálla-
pítása, illetve az azonosságok és az eltérések feltárása. De a viszonyítás alapja lehet 
akár egy kifejezetten erre a célra kidolgozott regiszter is, mint amit pl. az ALTE 
(Nyelvvizsgáztatók Nemzetközi Egyesülete) által képviselt nyelvvizsgarendszerek 
egyenértékűségének és eltéréseinek megállapításához használtak. Az ECL nyelvvizs-
garendszer a standardizáláshoz, az egyes nyelvekből letett nyelvvizsgák egyenérté-
kűségének meghatározásához egy másik elvet, egy másik módszert alkalmaz. Ennek 
lényege, hogy egy vizsgarendszeren belül történik a rendszer minden nyelvéből 
előzetesen meghatározott szempontok szerint a vizsgafeladatok kidolgozása, a vizs-
gáztatók felkészítése, a javítás és az értékelés – tehát magának a rendszernek a mű-
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ködése biztosítja az azonos szinten különböző nyelvekből letett vizsgák egyenérté-
kűségét. 

Az ECL nyelvvizsgarendszer kidolgozása 1983-ban kezdődött, majd 1992-ben az 
ECL konzorcium vette kezébe a standardizálási munkálatok koordinálását. Az első 
lépések az angol, a német, a spanyol és a görög nyelvet érintették, majd 1994-ben, 
amikor a Dante Társaság és a JPTE Idegen Nyelvi Titkársága is csatlakozott a kon-
zorciumhoz, a munkálatok kiterjedtek a magyar és az olasz nyelvekre is. Ekkor 
került sor a négy vizsgaszint meghatározására, amelynek során a konzorcium a nem-
zetközi tapasztalatok mellett figyelembe vette az Európa Tanács elvárásait és ajánlá-
sait is. 

A vizsgastandardok kidolgozása során megtörtént a nyelvi ismeretek és készsé-
gek leírása, a kommunikációs témakörök kidolgozása, az értékelés szempontjainak 
megfogalmazása. Ezt követően kerültek kidolgozásra a vizsgák lebonyolításának 
szabályai, meghatározták a vizsgabiztonsági és az etikai előírásokat, a nyelvvizsga 
bizonyítvány kiadásának feltételeit. Szakértők bevonásával megszülettek az egysé-
ges tesztírási és feladatkiválasztási elvek. Próbatesztelésre 1993-ban majd 1996-ban 
került sor. Ezek eredményeinek elemzése alapján megtörtént a standardok pontosítása. 

A standardizálás, aminek munkálatait eddig a London Egyetem irányította, 
1999-ben, az ECL konzorcium titkárságának Pécsre kerülésével a PTE Idegen Nyelvi 
Titkárságának koordinálásával tovább folytatódott. Ekkor kezdődött el a LINGUA 
program támogatásával az ECL vizsgarendszer kiterjesztésére az EU valamennyi 
hivatalos nyelvére és a tagjelölt államok nyelve közül a lengyelre. A vizsgarendszer 
standardizálása mellett a konzorcium a vizsgára felkészítő kurzusok standardizálá-
sán is dolgozik, hogy az egységesség elve már a vizsgára való felkészítés során is 
érvényesüljön. 

Az ECL-nyelvvizsgát, amelyet Európa számos országában letehetnek az érdeklő-
dők, egyre gyakrabban választják diákok, akik külföldi tanulmányokat szeretnének 
folytatni, kutatók, akik külföldi ösztöndíjakat pályáznak meg, vagy olyan szakembe-
rek, akik számára lehetőség nyílik külföldi munkavállalásra. Az ECL-nyelvvizs-
garendszer célja, hogy az EU összes hivatalos nyelvéből biztosítsa az egységes méré-
si és értékelési elvek szerinti vizsgáztatást. A vizsgaanyagok összeállítását valam-
ennyi nyelvből egy-egy elismert célnyelvi egyetem vagy nyelviskola végzi, 
amelynek egyben feladata az általa képviselt nyelvből a vizsgadolgozatok javítása és 
értékelése is. A vizsgarendszer szakmai felügyeletét, az egységes tesztírási és vizs-
gáztatási elvek betartását a konzorcium titkárságának megbízásából az ún. akadémi-
ai koordinátor végzi. 

Az ECL konzorcium a vizsgaanyagok, és ezáltal a vizsgarendszer megbízhatósá-
gát azáltal biztosítja, hogy minden vizsgaanyagot előzetesen próbatesztelésnek vet 
alá, a tesztírókat és a javítókat minden egyes vizsga előtt felkészíti az aktuális fel-
adatokra. A javítók a kettős javítás elvét alkalmazzák a pontos és objektív értékelhe-
tőség érdekében.  

Az ECL-nyelvvizsga egynyelvűsége azt jelenti, hogy közvetítő nyelv nélkül kerül 
sor a vizsgafeladatok megoldására, és a vizsgadolgozatban nem szerepel sem fordí-
tási feladat, sem nyelvtani teszt. Az ECL-nyelvvizsgarendszer már a kommunikatív 
nyelvoktatáson felnőtt nyelvtanulók igényeire épít és ezért is részesíti előnyben az 
élő nyelvhasználatban tükröződő kompetencia minősítését.  

A nyelvvizsgarendszer módszertani alapját az Európa Tanács nyelvvizsgáztatás-
sal kapcsolatos elvárásainak való megfelelés mellett a 70-es 80-as évek nyelvoktatá-
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sában meghonosodott kommunikatív megközelítés képezi. Ezen kívül az Európa 
Tanács által „akcióközpontúnak” nevezett szempont érvényre juttatása is jelentős 
szerepet kapott. A tesztek autenticitása azt jelenti, hogy makroszinten az adott nyel-
vet képviselő intézmény felelős az általa képviselt nyelvből elkészíteni a vizsgadol-
gozatokat. Mindez mikroszinten azt jelenti, hogy a tesztfeladatok hétköznapi kom-
munikációs élethelyzetekre építenek és a mindennapi nyelvhasználat egy-egy speciá-
lis formáját képviselik, amely lehetővé teszi, hogy következtessünk a vizsgázó 
vizsgán kívüli nyelvhasználatára. A vizsga négy különböző szinten (A- kezdő, B - 
alapfokú, C - középfokú, D - felsőfokú) méri és értékeli a négy nyelvi alapkészséget: 
a hallás utáni értést, az olvasott szöveg értését, a fogalmazási készséget és a beszéd-
készséget.  

A négy nyelvi készség mérése során a jelölt két-két feladatot kap, így lehetősége 
van arra, hogy összesen nyolc különböző témakörben bizonyítsa, ismeretei megfe-
lelnek a választott szinten előírt követelményeknek. A megfelelés más vizsgarend-
szerekhez hasonlóan minimum 60%-os teljesítés esetén érhető el. A 60%-ot az egyes 
készségeken belül és a vizsga összességében is el kell érnie a vizsgázónak ahhoz, 
hogy sikeres vizsgát tegyen.  

Az egyes vizsgaszintek feladattípusairól, valamint a vizsgaszinthez kapcsolódó 
társalgási témakörökről a jelöltek tájékozódhatnak a vizsgahelyeken vagy az interne-
ten, az ECL-nyelvvizsgarendszer honlapján (www.ecl.hu). Ez lehetővé teszi számuk-
ra, hogy előzetesen tájékozódjanak a vizsgakövetelményekről és eldöntsék, melyik 
vizsgaszinten képesek az írás- és szóbeli követelményeknek megfelelni.  

Annak köszönhetően, hogy a vizsgarendszer minden nyelvből egységes szem-
pontok szerint működik, az ECL-nyelvvizsgát választó jelöltek számára könnyebb a 
második, vagy harmadik idegen nyelvből megszerezni a nyelvvizsga bizonyítványt, 
hiszen a vizsgázó már pontosan ismeri az adott vizsgaszinthez kapcsolódó standardi-
zált követelményeket, elvárásokat, a feladattípusokat, és egyúttal azt is tudja, hogy 
az értékelés milyen szempontok szerint történik, a felkészülés során mire helyezze a 
hangsúlyt ahhoz, hogy sikeres nyelvvizsgát tegyen. 

Az ECL-nyelvvizsgarendszer magyarországi akkreditálása megtörtént. A vizsga-
nyelvek közül a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület elsőként a magyart mint idegen 
nyelvet nyilvánította államilag elismertté. Folyamatban van két további vizsganyelv, 
az angol és a német akkreditációja. Az ECL konzorcium azon dolgozik, hogy a vizs-
ganyelv-választék mielőbbi kiteljesítése érdekében belátható időn belül valamennyi 
hivatalos EU nyelvből akkreditáltatja az ECL-nyelvvizsgát. 
 


