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FELSŐFOK 

 
 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 20 perc 

 
A vizsga menete:  A Vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése és az adminisztráció után a 

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót - orosz nyelven - a vizsga menetéről. A 

 vizsga három feladatból áll: 

1) Általános társalgás: kb. 5-6 perc 

2) Szakmai társalgás: kb. 8-10 perc 

3) Véleménykifejtés: kb. 4-5 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a véleménykifejtés kártyát és adja át 

neki. 

A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul. 

Példák: 

 Как вы себя чувствуете? 

 Как вы сюда добрались? На машине? Общественным транспортом? 

 Расскажите немного о себе. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 5-6 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján idegen 

nyelven beszélgetést kezdeményez különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett 

kérdésekre orosz nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Какие формы развлечения вы бы предложили иностранным туристам? 

 Как вы относитесь к генетически модифицированным продуктам? 

 Каково положение пожилых людей в современной семье? 

  

 
A VIZSGA OROSZ NYELVEN ZAJLIK! 

 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/nyelvvizsgaztatas/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/altalanos-nyelvi-temakorok


 
II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 8-10 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával és a hadsereggel 

 kapcsolatos - kérdésekről. A feltett kérdésekre orosz nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Как членство в НАТО повлияло на ваш род войск? 

 Каковы основные характеристики используемой вами военной техники? 

 Какие возможности повышения квалификации существуют в вашем роде 

войск? 

 

III. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 4-5 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgázó kifejti a véleményét a témáról – orosz nyelven - , amelyet a 

Vizsgáztató kérdésekkel bővíthet/segíthet. 

 

A vizsgázó szituációs kártyája: 
(a leírás magyarul olvasható) 

 

Mit gondol a politika, a honvédelem és a honvédség kapcsolatáról? 

 

 A Vizsgáztató által feltett lehetséges kérdések: 
 

 До какой степени политика может вмешиваться в дела армии?/ Какую роль 

политика играет в важных военных решениях? 

 С вашей точки зрения важен-ли гражданский контроль в процессе военной 

реформы? Почему да? Почему нет? 

 Каковы элементы национальной обороны, которые не являются 

независимыми от политической системы? 

 Что вы знаете? / Что вам известно о западной модели гражданско-военных 

отношений? 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/nyelvvizsgaztatas/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/katonai-szaknyelvi-temakorok

