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2015. szeptember 25-én a Kutatók Éjszakája program szervezésében iskolánk 13E osztálya teljes 

létszámban meghívást kapott az EKF – IKI Szakmai Idegen Nyelvi Csoport által megrendezett BGF 

üzleti nyelvvizsga bemutató nyelvvizsgáztatására. Kolleganőmmel, Kripkó Zoltánnéval kísértük el 

őket.  A program 8.30-kor kezdődött, már a teremben büszkén vettük észre, hogy a külön oszlopba 

ültetett Neumannos diákok sokkal fegyelmezettebbek, mint a megjelent helyi hallgatók, és ezt a 

rendezvény alatt végig bizonyították… 

Általános tájékoztatóval kezdődött a program, melyet a középfokú mintanyelvvizsgák követtek. A 

három „eljátszott” szóbeli vizsgahelyzetet a főiskola hallgatói bemutatásában láthattuk. A BGF 

nyelvvizsgaközpont helyi képviseletét az EKF három remek angol szaknyelvtanára látta el: dr. Tóth 

Éva (főiskolai docens, csoportvezető, Szakmai Idegen Nyelvi Csoport) Hernádi Györgyi és dr. 

Halmosné Váry Judit. Ők részletes értékelést tartottak a mintanyelvvizsgák után, melyből nagyon sok 

tapasztalatot szerezhettünk.  

Már a tavalyi évben megszervezett hasonló programhoz is segítségünket kérte a főiskola: az ott tanuló 

hallgatók közül ugyanis nincs felsőfokon jelentkező, ezért tőlünk kértek alanyokat a felsőfokú 

mintanyelvvizsgára. Iskolánk két tanítási nyelvű osztályába járó végzős tanulóink 2004 óta minden 

évben próbát tesznek a fent említett nyelvvizsgán, többségében felsőfokon. Innen jött az ötlet, hogy 

Neumannos diákok mutassák be a felsőfokú szóbeli vizsgát: Goller Laura Patrícia, Utassy Dénes és 

Eged Renátó személyében.  

 
Felkészítő tanárként őszintén elmondhatom: alig vártam, hogy ezek a diákok megszólaljanak angolul. 

Bár a középfokon mintavizsgázó főiskolások is nagyon ügyesek voltak, és jól használták 

nyelvtudásukat, diákjaink a szintkülönbségnek megfelelően magasabb nyelvtudásuk mellett sokkal 

elmélyültebb tárgyi tudásról is tanúbizonyságot adtak.  

 

A két tanítási nyelvű osztályok öt éven keresztül igen magas óraszámban tanulhatják a  célnyelvet 

kiváló kollegák segítségével. Ennek gyümölcsét látjuk beérni többek közt az üzleti nyelvvizsgára 

történő szakmai felkészítés keretein belül, hiszen a nyelvileg magasan az elvárt szint felett teljesítő 

diákokat már csak a közgazdasági és marketing tartalommal kell ellátni a nyelvvizsga megszerzéséhez.  

 



Külön szeretettel és tisztelettel gratulálok az osztályt jelenleg megfeszített erővel tanító célnyelv szakos 

kollegáknak: Tarnóczi Arankának és Murányi Melindának, valamint a jelenleg gyed-en levő korábbi 

felkészítőknek: Czeglédi Tímeának és Baloghné Hegedűs Adriennek. Kísérő tanárként nekünk jutott 

az a megtiszteltetés, öröm és büszkeség, hogy végignézhettük a tanulók produkcióit, és az általuk 

keltett hatást a főiskolás kolleganők arcán. Elismerésüket nem csak non-verbálisan, hanem a 

vizsgahelyzetek utáni kis rögtönzött beszélgetés során szavakba öntve is kifejezték.  

 

A diákok teljesítményéről a következőket szeretném megjegyezni: 

 

 Goller Laura gyakorlatilag a vizsgázók legszerencsésebb típusát 

képviseli: a stresszhelyzet belőle a legjobbat hozza ki, oldottan, 

felszabadultan mutatta be az általa húzott marketing témát. Előadása 

nyelvileg és szakmailag igen színvonalas volt. Pszichésen végig 

megtartotta közönsége figyelmét: egy jól sikerült vicc elmesélésével még 

nevetést is kicsalt mindenkiből. Lauráról büszkén jegyezhetjük meg, 

hogy a most látott felsőfokú eredményt a Neumannban elsajátított 

tudásából szerezhette, hiszen nálunk kezdett ezzel a nyelvvel foglalkozni.  

 

 

 

 Utassy Dénes prezentációját dermedt, elismerő 

csend kísérte. Az általa feldolgozott globalizáció 

témában tartott angol nyelvű produktumában sem 

ejtett semmiféle nyelvi hibát, tőle megszokott módon. 

Ezt az őt vizsgáztató dr. Halmosné Váry Judit a 

következő módon interpretálta: „Gyakorlatilag 

anyanyelvi szintű prezentációt hallhattunk…” 

 

 Eged Renátó kedvenc területéről, a 

közgazdaságtan egyik témájáról tartott előadást, 

melyben a költségfüggvények és a különböző 

piacformák részletes angol nyelvű bemutatására az őt 

szakmailag felkészítő dr. Király Sándor kollegánk is 

büszke lehet. Grafikonelemzésével tőzsdei tudásáról, 

szituációs feladatában tárgyalókészségéről győzte 

meg a hallgatóságot, de bármelyik nagy 

multinacionális cég gazdasági osztályán is biztos 

sikert aratott volna. Szintén kiváló nyelvtudással, 

széles spektrumú szókinccsel, hezitálás vagy megakadás nélkül beszélt az általa bemutatott négy 

próbafeladat során. 

 

A vizsgáztatók értékeléséből kiderült: mindhárom diákunk 80-90%-os eredményt ért el. 

Büszkeségünket fokozta, amikor megtudhattuk, hogy iskolánk tanulóira az utóbbi pár év során már a 

nyelvvizsgát szervező Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpontja is felfigyelt, miszerint „a 

Neumannosok évek óta felsőfokon is nagyon imponáló eredményeket érnek el.” Reméljük ez ebben a 

tanévben sem lesz másként; Laura, Dénes és Renátó példája rendkívül biztató. 


