
 
MI AZ EUROEXAM? 

Az Euroexam, vagy EURO nyelvvizsga olyan nyelvvizsgarendszer, melyben egyesítettük 
mindazt, amit a vizsgázók és a vizsgát elfogadók ma elvárnak. Minden feladata az Európa 
Tanács  "Közös Európai Referenciakeret" (KER) útmutatásaira épül. Ez pedig garanciát 
jelent mind a használható, valódi nyelvtudásra, mind a használható, valódi papírra.  
Az Euroexam nyelvvizsgák sikerét jelzi, hogy az Euro és EuroPro nyelvvizsga már 2002-ben 
elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat  és a növekvő 
nemzetközi érdeklődésnek köszönhetően a több mint 40 hazai vizsgahely mellett már a világ 
35 országában van jelen. 
 

Életszer ű, érdekes, hasznos feladatok 
Az elvont – és unalmas – nyelvi ismeretek helyett számos, a valós életből ellesett, új 
feladattípust, melyek mindenek előtt a nyelvtanuló, nyelvhasználó kommunikációs 
képességeit mérik.  
Néhány példa erre a megközelítésre: 

• Tölts ki egy nyomtatványt.  
• Találd meg a keresett információt egy hirdetésben, prospektusban.  
• Foglald össze egy hosszabb szöveg lényegét írásban.  
• Készíts rövid jegyzetet egy előadás részletéről. 

Az Euroexam olyan nyelvvizsga, amely után nemcsak a bizonyítványt, de a tudást is 
használhatod.  
 

Egy multifunkcionális bizonyítvány 
Felvételihez , diplomához , karrierhez  ma már nélkülözhetetlen az államilag elismert 
nyelvvizsga. Az Euroexam nyelvvizsgák teljes értékű angol vagy német nyelvvizsgaként 
használhatók a felvételinél (a mindenkori pontértékeknek megfelelően), a diplomához és 
természetesen elfogadják álláskeresésnél is. 
Ez azt jelenti, hogy az Euro és EuroPro vizsgák a felvételitől a diplomán át a nyelvpótlékig 
mindenütt érvényes államilag elismert nyelvvizsgáknak számítanak. 
 

Igazi vizsgaválaszték, amib ől mindenki a céljainak megfelel ően választhat 
Az Euro Nyelvvizsgák az általános  angol  és német  tudást, az EuroPro Nyelvvizsgák pedig 
az angol üzleti-szakmai  nyelv ismeretét és önálló használatát értékelik. Mindegyiket több 
szinten is leteheted.   
Az angol és a német nyelvvizsga alapesetben egyaránt tartalmazza a nemzetközi 
nyelvvizsgákból hiányzó kétnyelvű modult is. A kétnyelvű vizsgák sokat bírált "fordítás" 
részét az Euroexam egy "Közvetítés" komponenssel helyettesíti. Újdonság hogy az Euro és 
az Euro Pro nyelvvizsgák már egynyelv ű változatban letehetők, valamint a 2008. decemberi 
vizsgaidőszaktól kezdve a vizsgázó a szóbeli és írásbeli vizsgával külön-külön is 
próbálkozhat . 
 

Könny ű szintfelmérés 
Az Euroexam egyik legnagyobb előnye, hogy már a jelentkezés előtt mindenki felmérheti, 
tesztelheti saját tudásszintjét honlapunkon (www.euroexam.org) a próbavizsga-feladatsorok 
segítségével. Online könyvesboltunkban és a vizsgahelyeken további gyakorlóteszteket 
kínálunk. 


