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A vizsga időtartama: kb. 20 perc 

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

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót  ̶ szerb 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: 

 Како се осећате? 

 Колима сте дошли или јавним саобраћајем? 

 Реците неколико речи о себи! 

 

 

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 szerb nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Какве облике забаве предлажете страним посетиоцима? 

 Шта је ваше мишљење о генетски манипулисаним намирницама? 

 Какав је положај старих људи у данашњој породици? 

 
A VIZSGA SZERB 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 szerb nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Какав утицај има НАТО-чланство на ваш род војске? 

 Које су техничке карактеристике војних средстава која ви користите? 

 Које могућности далње наобразбе постоје код вашег рода војске? 

 

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 – idegen 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: 
 

 Колико може да утиче политика на војна питања? 

 Важна ли је по вашем мишљењу цивилна контрола по питању реформе 

оружаних снага? 

 Који елементи војне одбране се не могу одвојити од политичког 

уређења ? 

 Знате ли нешто о западном моделу односа између цивила и војске? 

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

