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INTÉZKEDÉSE
a "Belügyminisztérium személyi állománya idegen nyelvi 

képzésének és továbbképzésének fejlesztéséről" szóló 
10/1978. számú belügyminiszteri utasítás 15. pontjában 

meghatározott feladatok végrehajtásáról

Budapest, 1979. évi március hó 1-én.

A „Belügyminisztérium személyi állománya idegen nyelvi képzé
sének és továbbképzésének fejlesztéséről” szóló 10/1978. számú 
belügyminiszteri utasítás 15. pontjában meghatározott feladatok 
végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügyminisztérium személyi állománya idegennyelvtudá
sának vizsgáztatása a BM Továbbképző Tanfolyam-parancs
nokságon, a Rendőrtiszti Főiskolán és a BM Műszaki Tanfo
lyamon; a nyelvismereti vizsgáztatás (a továbbiakban: alapfo
kú nyelvvizsga) a nyelvi képzést is folytató: Rendőrtiszti Főis
kolán; a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun 
Béla Zászlós- és Tiszthelyettesképző Iskolán; a rendőr-főka
pitányságok szervezésében: egyes rendőri szerveknél, a ha- 
tárőrkerület-parancsnokságokon, vagy területükön működő 
nemzetiségi nyelvtanfolyamokon történik.

2. Belügyi — alap-, közép- és felsőfokú — nyelvvizsgára jelent
kezhet szakmai iskolai végzettségre tekintet nélkül, közvetlen 
parancsnoki javaslat alapján minden belügyi dolgozó.

3. Alapfokú nyelvvizsgákat a tanintézetek tanterveik alapján, 
az 1. pontban meghatározott egyéb szervek pedig önállóan, a 
sajátos körülményeknek megfelelően, a követelményekben 
meghatározottakat is figyelembe véve szervezzék és hajtsák 
végre. Azok költségeiről az érintett szervek éves költségveté
sükben gondoskodjanak.
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4. Közép- vagy felsőfokon általános, illetőleg szakmai nyelvi 
anyaggal bővített vizsgát lehet tenni. A jelentkezésnél a szak
mai szerv vezetője a szolgálati igényeket figyelembe véve 
dönti el, hogy a jelentkező általános, vagy szakmai nyelvi 
anyaggal bővített vizsgát tegyen.

5. A közép- illetve felsőfokú vizsgára jelentkezési lapon kell je
lentkezni, ami a BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnoksá
gon szerezhető be. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni, hogy 
a jelentkező általános vagy szakmai nyelvi anyaggal bővített 
közép- vagy felsőfokú vizsgát kíván-e tenni, továbbá jelölni 
kell a választott szakterületet (állambiztonsági, igazgatásren
dészeti, közbiztonsági, határőrizeti, műszaki, stb.) is.

6. A belügyi közép- és felsőfokú nyelvvizsga díja 200 Ft, melyet 
átutalási postautalványon kell befizetni. A vizsgadíj és a bi
zonyítvány illetéke a jelentkezőt terheli, de a BM IV/II. cso
portfőnök a jelentkező parancsnokának javaslatára engedé
lyezheti, hogy szolgálati érdekből annak befizetése a Belügy
minisztérium költségvetése terhére történjen.

7. A jelentkezési laphoz csatolni kell a nyelvvizsgadíj befizetését 
igazoló szelvényt. Azt a BM Továbbképző Tanfolyam-parancs
noksághoz kell megküldeni. A tanintézeti hallgatók a jelent
kezési lapot a tanintézet idegen nyelvi tanszékéhez nyújt
ják be.

8. A jelentkezés és a vizsgadíj befizetési kötelezettség alól a 
Rendőrtiszti Főiskola nyelvszakos és a BM Műszaki Tanfo
lyam hallgatói mentesülnek.

9. Idegennyelvtudási vizsgáztatásra évente két alkalommal, az 
alábbi vizsgaidőszakban kerül sor:

a) április hónapban: általános és szakmai anyaggal bővített 
nyelvvizsga.
Jelentkezési határidő: február 28.

b) november hónapban: általános és szakmai anyaggal bőví
tett nyelvvizsga.
Jelentkezési határidő: augusztus 31.

10. A határidő után érkező jelentkezéseket a következő vizsga- 
időszakra kell besorolni.

11. A Rendőrtiszti Főiskola nyelvszakos és a BM Műszaki Tanfo
lyam hallgatói a tanintézeti vizsgaidőszakban vizsgáznak.

12. A vizsgáztatás időpontjait a BM Továbbképző Tanfolyam-pa
rancsnokság és nem nyelvszakos hallgatói vonatkozásában a 
Rendőrtiszti Főiskola jelöli ki, és arról a jelentkezőket érte
sítik.

13. A nyelvtudási vizsga háromtagú bizottság előtt történik az 
alábbiak szerint:
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a) Rendőrtiszti Főiskola nem nyelvszakos hallgatói közül 
nyelvvizsgát tenni szándékozók vizsgáztatására alakult 
vizsgabizottság

— elnöke: az adott nyelvi tanszék vezetője;

— tagjai: a hallgatót tanító szakos nyelvtanár, és egy má
sik BM tanintézet idegen nyelvi tanszékének vezetője 
vagy szakos nyelvtanára,

b) BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságon a vizsga- 
bizottság
— elnöke: az adott nyelvi tanszék vezetője;

— tagjai: az adott nyelvi tanszék egy tanára, és egy má
sik BM tanintézet idegen nyelvi tanszékének vezetője, 
vagy szakos nyelvtanára, illetőleg a ritkán beszélt nyel
vek, valamint a nemzetiségek nyelvét beszélők esetén 
felkért külső nyelvtanár.

14. A Rendőrtiszti Főiskolán a nyelvszakos hallgatókat és a BM 
Műszaki Tanfolyam hallgatóit külön erre az alkalomra kijelölt 
bizottság vizsgáztatja.

15. A nyelvtudási vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbe
li vizsga időtartama legfeljebb 4 óra, a szóbeli vizsga időtarta
ma legalább 20, de legfeljebb 40 perc lehet.

16. A szóbeli vizsgára az írásbeli vizsgát követő két héten belül 
kerülhet sor, annak pontos idejéről a vizsgázókat értesíteni 
kell.

17. Ha a kijelölt időpontban a vizsgázó saját hibájából nem jele
nik meg, jelentkezése érvénytelen, és a későbbiek során csak 
új jelentkezési lappal és a vizsgadíj újbóli befizetésével tehet 
vizsgát. Abban az esetben azonban, ha a jelentkező a vizsgán 
rajta kívül álló okok miatt (pl.: külföldi kiküldetés, kórházi 
kezelés, stb.) nem tud megjelenni, távol maradásának egyide
jű parancsnoki igazolásával az írásbeli vizsga időpontjától 
számított 15 napon belül írásban kérheti a vizsga elhalasztá
sát. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban újabb 
vizsga díj at befizetnie nem kell. A vizsgaidőpontok ettől elté
rő megváltoztatását nem engedélyezem.

18. Ha a jelentkező az írásbeli vizsgán részt vett, a szóbeli vizs
gán viszont rajta kívül álló ok miatt nem tud megjelenni, 
ugyancsak az írásbeli vizsga időpontjától számított 15 napon 
belül — a távol maradás egyidejű parancsnoki igazolásával — 
írásban kérheti szóbeli vizsgájának következő vizsgaidőszak
ra történő elhalasztását. Ebben az esetben írásbeli vizsgája 
érvényes marad, a következő vizsgaidőszakban esedékes szó
beli vizsgára történő berendeléséről értesíteni kell.

19. Vizsgahalasztás — egy jelentkezés alapján — csak egy alka
lommal kérhető. A már elhalasztott és újból kiírt vizsga to
vább nem halasztható.
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20. A nyelvtudási vizsga írásbeli és szóbeli részében elért ered
ményeket a vizsgabizottság 5 fokozatú osztályzattal értékeli, 
majd ennek összesítése alapján állapítja meg a vizsgázó elért 
eredményét és azt, hogy milyen fokú nyelvvizsgáról kap bi
zonyítványt. Ennek szabályai az alábbiak:

a) középfokú nyelvtudásról kap bizonyítványt az a vizsgázó, 
akinek elégtelen osztályzata nincs, az írásbeli és szóbeli 
részeredmények átlaga legalább közepes (3,0),

b) a felsőfokú vizsgára jelentkezőnek középfokú nyelvtudá
sáról bizonyítványt lehet kiadni, ha elégtelen osztályzata 
nincs, és a középfokú vizsgafeladatok részeredményeinek 
átlaga közepes (3,0) és jó (4,0) között van. Az átlag kiszá
mításánál a bizottság a felsőfokú írásbeli vizsga három osz
tályzatát és a középfokú szóbeli vizsgán is szereplő felada
tok osztályzatait vegye figyelembe. A kizárólag felsőfokú 
vizsgatárgyakból elért eredményeket ebben az esetben fi
gyelmen kívül kell hagyni,

c) felsőfokú nyelvtudásról akkor adható ki bizonyítvány, ha 
a vizsgázónak elégtelen osztályzata nincs, és a felsőfokú 
vizsga írásbeli, valamint szóbeli feladataiból elért részered
mények átlaga legalább jó (4,0).

21. A közép- és felsőfok közti különbséget az idegen nyelv rend
szerét alkotó nyelvi szerkezetek tudásának szilárdsága, a lexi
kai ismeretek gazdagsága és a beszéd üteme alapján értékelje 
a vizsgabizottság.
Ebből következően a közép- és felsőfokon azonos elnevezéssel 
szereplő vizsgatárgyak esetében a felsőfokon elmélyültebb, 
részletesebb, nyelvileg gazdagabb témakifejtés legyen köve
telmény.

22. Az eredményes vizsgáról bizonyítványt kell kiadni. A kiállí
tásához a szóbeli vizsgán 10 Ft-os illetékbélyeget kell a bizott
ság részére átadni.

23. Az írásbeli és a szóbeli vizsga részeredményeinek összesítése 
a vizsga után történik. Az eredmény megállapítása után a bi
zonyítványokat a vizsgaidőszakot követő hónapban kell a 
vizsgázóknak kiadni.

24. Az alapfokú nyelvvizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, és 
. abban a vizsgázó eredményét megfelelőnek vagy nem megfe
lelőnek kell értékelni.

25. A BM IV/II. csoportfőnök 1979. március 31-ig az érintett 
szervekkel előzetesen egyeztetve tegyen javaslatot a Belügy
minisztériumban folyó idegen nyelvi képzés és továbbképzés 
összehangolását végző koordinációs bizottság összetételére és 
azt hozzá terjessze fel.

26. A vizsgakövetelményeket jelen intézkedés melléklete tartal
mazza.
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27. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit 
az érintett állománnyal a rájuk vonatkozó részben ismertetni 
kell.

FÖ LD ESI JEN Ő  s. k.,
hőr. vezérőrnagy 
miniszterhelyettes

Készült: 340 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapj ák : miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
személyügyi, pénzügyi osztályvezetők, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
hőr. ezred, ill. kerületparancsnokok.
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M E L L É K L E T
a 7/1979. számú belügyminiszter-helyettesi 

i n t é z k e d é s h e z
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V I Z S G A K Ö V E T E L M É N Y E K

A. Alapfokú nyelvvizsga
Szókincs:

Tanintézeteknél a tantervek szerint. A szerveknél tett nyelv
vizsga esetén kb. 800— 1200 lexikai egység aktív ismerete. 
(A mindennapi élet és a szakmai terület alapvető kifejezé
sei.)

Nyelvtan:
Az adott idegen nyelv nyelvtani minimumának alkalmazása 
a mindennapi beszédben és megértésben. A nyelvtan tétele
sen nem kerül számonkérésre.

Élőbeszéd:
Beszélgetési készség mindennapi és szakmai jellegű témák
ban egyszerű kifejezésekkel és egyszerűbb mondatokban.

Megértés:
Mindennapi és szakmai jellegű témakörökben egyszerűbb 
közlések megértése.

Fordítás:
Egyszerűbb idegen nyelvű mindennapi és szakmai jellegű 
mondatok fordítása magyarra, illetve hasonló magyar mon
datok fordítása idegen nyelvre.

A vizsga általában csak szóbeli részből áll. Időtartam 15—20 perc. 
Felkészülési idő: 30 perc.

Feladatok:
1. Három-öt mondat tartalmi fordítása idegen nyelvről magyar

ra.
2. Három-öt mondat tartalmi fordítása magyarról idegen nyelv

re. Szótár nem használható.
3. Beszélgetés mindennapi és szakmai jellegű témakörökben 

kérdés-felelet formájában (6—8 kérdés). Felkészülési idő 
nincs.

4. Egy szakmai jellegű szituáció megoldása (felvilágosítás, eliga
zítás stb.). Felkészülési idő nincs.

B. A belügyi általános és szakmai nyelvi anyaggal bővített
nyelvvizsga

Középfok

írásbeli vizsgafeladatok: (összesen 3 óra)

— 8 —
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1. Nyelvi készséget ellenőrző feladatok.
Ezek tartalmaznak: tesztfeladatot; nyelvtani és lexikai példa
mondatok fordítását magyarról idegen nyelvre; esetleg más, 
a nyelvi ismeret megítélésére alkalmas feladatokat.
A vizsgának ehhez a részéhez sem szótárt, sem egyéb segéd
eszközt nem szabad használni.

2. Általános vagy szakmai szöveg fordítása idegen nyelvről ma
gyarra.
Kb. 1000— 1100 „n” terjedelmű idegen nyelvű szöveg fordí
tása. Nyomtatott szótár használható.

Szóbeli vizsgafeladatok:
1. Beszélgetés.

A vizsgáztatók először ismerkedés céljából, majd valamilyen 
általános témáról kérdéseket tesznek fel, s így párbeszédet 
kezdeményeznek. Ezt követően a vizsgázó — egy, a vizsgáz
tató által megjelölt — másik témáról néhány percig önállóan 
beszél.

2. Beszélgetés vagy rövid önálló beszámoló valamilyen általá
nos vagy szakmai témáról.

3. Hallott idegen nyelvű általános szöveg tartalmi ismertetése 
magyarul. A vizsgázó a néhány mondatos, idegen nyelvű köz
lés meghallgatása után összefoglalja annak tartalm át ma
gyarul.

4. Olvasott idegen nyelvű általános szöveg részletes ismertetése 
magyarul. A vizsgázó egy, kb. 300—400 „n” terjedelmű álta
lános szöveget kap. Ezt hangosan felolvassa (szükség esetén 
magában újból elolvashatja, az ismeretlen szavakat megkér
dezheti), majd magyarul részletesen elmondja a szöveg tar
talmát.

5. Olvasott idegen nyelvű általános vagy szakmai szöveg tartal
mának összefoglalása magyarul. A vizsgázónak kb. 300—400 
„n” terjedelmű szöveg tartalm át kell ismernie.

Osztályozásra kerül(nek):
1. a beszédértés;
2. az általános lexikai ismeretek;
3. a szakmai lexikai ismeretek;
4. a nyelvhelyesség;
5. a kiejtés, a hangsúly, az ütem, az intonáció;
6. az olvasott idegen nyelvű általános szöveg tartalmának ismer

tetése magyarul;
7. az olvasott idegen nyelvű szakmai szöveg tartalmának ismer

tetése magyarul.

Felsőfok
írásbeli vizsgafeladatok (összesen 4 óra)

— 9 —
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1. Nyelvi készséget ellenőrző feladat.
Tesztfeladat (20—25 részfeladat), a nyelvtani és lexikai isme
retek ellenőrzése. A vizsgának ehhez a részéhez sem szótárt, 
sem egyéb segédeszközt nem szabad használni.

2. Általános szöveg fordítása magyarról idegen nyelvre.
Kb. 1100— 1200 „n” terjedelmű általános magyar szöveg for
dítása idegen nyelvre.
Nyomtatott szótár használható.

3. Általános vagy szakmai szöveg fordítása idegen nyelvről ma
gyarra. A vizsgázónak kb. 1700— 1800 „n” terjedelmű szö
veget kell lefordítania.
Nyomtatott szótár használható.

Szóbeli vizsgafeladatok:
1. Beszélgetés.

A vizsgáztatók először ismerkedés céljából, majd valamilyen 
általános témáról kérdéseket tesznek fel, s így párbeszédet 
kezdeményeznek. Ezt követően a vizsgázó — egy, a vizsgáz
tatók által megjelölt — másik témáról néhány percig önállóan 
beszél.

2. Beszélgetés vagy önálló beszámoló valamely általános vagy 
szakmai témáról.

3. Hallott idegen nyelvű általános szöveg megértése. A vizsgázó
nak néhány mondatos idegen nyelvű közlés meghallgatása 
után idegen nyelven kell válaszolni a szöveggel kapcsolatos 
kérdésekre.

4. Hallott magyar nyelvű általános vagy szakmai szöveg tartal
mának ismertetése idegen nyelven.
A vizsgázónak néhány mondatos magyar nyelvű közlés ta r
talmát kell idegen nyelven összefoglalni.

5. Olvasott idegen nyelvű általános szöveg részletes ismertetése 
magyarul. A vizsgázó egy kb. 500—600 ,,n” terjedelmű álta
lános szöveget kap. Ezt hangosan felolvassa (szükség esetén 
magában újból elolvashatja, ismeretlen szavakat megkérdez
het), majd magyarul részletesen elmondja a szöveg tartalmát.

6. Olvasott idegen nyelvű általános vagy szakmai szöveg tartal
mi ismertetése magyarul. A szöveg terjedelme kb. 500—600

n”
7. Olvasott magyar nyelvű általános vagy szakmai szöveg tartal

mi ismertetése idegen nyelven.
A szöveg terjedelme kb. 500—600 „n”.

Osztályozásra kerül(nek):
1. a beszédértés;
2. az általános lexikai ismeretek;
3. a szakmai lexikai ismeretek;
4. a nyelvhelyesség;
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5. a kiejtés, a hangsúly, az ütem, az intonáció;
6. az olvasott idegen nyelvű általános szöveg tartalmának ismer

tetése magyarul;
7. az olvasott idegen nyelvű általános vagy szakmai szöveg ér

tése;
8. az olvasott magyar nyelvű általános vagy szakmai szöveg tar

talmának ismertetése idegen nyelven;
9. a hallott magyar nyelvű általános vagy szakmai szöveg tartal

mának ismertetése idegen nyelven.

A szóbeli felkészülésre ajánlott témák:
1.

EGYÉN ÉS CSALÁD 
Középfok

1. Bemutatkozás (adatok a személyi igazolvány szerint, önélet
rajz írása).

2. Családjának bemutatása és külső, belső jellemzése.
3. Családi élet.
4. Ünnepek, családi események, ezzel kapcsolatos szokások.
5. A gyermeknevelés örömei és gondjai, illetve hátrányai (a csa

ládban és a közösségben).
6. A gyermek elhelyezésének lehetőségei (bölcsőde, óvoda, isko- 

la).
7. A házi munkát megkönnyítő eszközök.

Felsőfok

1. A család szerepe a társadalomban. Nagy családok.
2. Az ismerkedés, a párválasztás és az ideális házasság feltételei.
3. A közösségi és a családi nevelés kölcsönhatása. .
4. A fiatalok és az idősek problémái társadalmunkban.
5. A gyermekeiket egyedül nevelő anyák (apák) helyzete, nehéz

ségeik gyermekeik nevelésében.
6. A házi munka és a felelősség megosztása a családtagok között.

2.

LAKÓHELY, OTTHON 
Középfok

1. Lakóhelye, a városrész, amelyben lakik, a kommunális ellá
tottság jellemzése.
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2. Otthona (lakás nagysága, beosztása, berendezése, felszereltsé
ge, fűtés, világítás).

3. Lakásproblémák: főbérlet — albérlet. A lakáshírdetések sze
repe.

4. A lakásszerzési lehetőségek (állami, szövetkezeti, öröklakás).
5. Lakberendezés (bútorok vásárlása, elhelyezése, a lakás ott

honosabbá tétele).

Felsőfok

1. A modern várostervezés (meghatározó tényezők).
2. Az új lakótelepek előnyei, hátrányai. A közlekedés és bevá

sárlás. Az új és régi lakások fenntartási költségei közötti kü
lönbség.

3. A korszerű lakással szemben támasztott egészségügyi, építé
szeti és esztétikai követelmények.

4. Környezetvédelem (környezeti ártalmak; zajártalom a nagy
városokban; a levegő szennyezettsége).

3.

MUNKA, PÁLYAVÁLASZTÁS
Középfok

1. A pályaválasztást befolyásoló tényezők: iskola, szülői ház, di
vatirányzatok, bérezés. Képességek, lehetőségek, szükségletek.

2. Az iskolarendszer hazánkban. Oktatás és nevelés az általános, 
a közép- és a főiskolákon, illetve az egyetemeken.
Ösztöndíj rendszer.

3. Elhelyezkedési lehetőségek, keresett pályák.
4. A továbbképzés módjai és lehetőségei.

Felsőfok

1. Munkalehetőségek itthon és külföldön. A munkához való jog 
biztosítása, munkanélküliség.

2. A szellemi és a fizikai munka.
3. Bérek, kereseti viszonyok (külön munka, túlóra), életszínvo

nal.
4. A munkahelyi légkör, a kollektíva kialakulásának feltételei. 

Munkafegyelem, üzemi demokrácia.
5. Munkaerő-problémák. Munkaerő-vándorlás.
6. A dolgozók érdekvédelme. Balesetvédelem.
7. A nők egyenjogúsága a munkahelyen és a közéletben.
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4.

ÉTKEZÉS 

Középfok

1. Otthoni étkezés (reggeli, ebéd, vacsora). A legfontosabb élel
miszerek, főtt ételek, hidegételek.

2. A nyelvterület étkezési szokásai.

3. Étkezés a munkahelyen. Étel-italautomaták.

4. Vendéglátóipari létesítmények (étterem, eszpresszó, cukrász
da, stb.). Ételek, italok rendelése, étlap, terítés.

5. A vendégvárás előkészületei. (Étkezés ünnepeken, szilveszte
ri, farsangi, karácsonyi menük, stb.)

Felsőfok

1. Az egészséges táplálkozás. A legfontosabb nyersanyagok is
mertetése.

2. Étkezési szokásaink. A magyar konyha jellemzői.

3. Étkezési szokások a nyelvországban, konyhájának jellemzői.

5.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KERESKEDELEM 

Középfok

1. Üzlettípusok (hagyományos bolt, önkiszolgáló üzlet, áruházak, 
szupermarket).

2. Valamely üzlettípusban való vásárlás ismertetése.

3. Napi vagy hétvégi bevásárlások.

4. Tartós fogyasztási cikkek, bútorok vásárlása. Részletvásárlás.

5. Ruházat vásárlása szaküzletben vagy áruházban.

Felsőfok

1. Áruellátás, kiszolgálási és minőségi problémák.

2. Különféle biztosítási lehetőségek.

3. Az egészséges öltözködés és a divat.

4. A lakosság részére végzett legfontosabb bankműveletek.
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6.

EGÉSZSÉGÜGY, SPORT, IDŐJÁRÁS 

Középfok

1. Orvosi ellátás. Körzeti orvosi rendszer, szakrendelő, kórházak, 
szanatóriumok. Orvosok és betegek.

2. A leggyakrabban előforduló betegségek, tüneteik.
3. A körzeti orvosi rendelőben tett vizit rövid ismertetése.
4. Kedvelt sportágak hazánkban és külföldön.
5. Tömegsport, versenysport, nemzetközi sportversenyek.
6. Az időjárás.

Felsőfok

1. Társadalombiztosításunk (egészségügyi szolgálatatások, táp
pénz, üdültetés, nyugdíj, stb.) ismertetése, összehasonlítása a 
külföldi országokéval.

2. A dohányzás, az alkoholizmus és a mértéktelen gyógyszerfo
gyasztás okozta ártalmak.

3. A sportolás célja, jelentősége.

4. Valamely sportág rövid ismertetése.

5. Az egészséges életmód kialakítása.

7.

KÖZLEKEDÉS 

Középfok

1. A tömegközlekedési eszközök. Jegyváltás.

2. Közlekedési nehézségek, csúcsforgalom.

3. Egy utazás ismertetése.

4. Útbaigazítás.

Felsőfok

1. A járművezetők és a gyalogosok kötelességei a közlekedésben, 
viszonyuk egymáshoz.

2. A közlekedés biztonsága. Közlekedési kihágások.

3. Elképzelések a közlekedés fejlesztésére.

4. A személygépkocsi szerepe az ember életében. Az autóvezetés.
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SZÓRAKOZÁS, MŰVELŐDÉS 

Közép- és felsőfok

1. A szabad idő felhasználása a művelődésre és a szórakozásra 
(mozi, színház, tv., rádió, olvasás, zenehallgatás).

2. A televízió szerepe és főbb műsorainak jellemzői. Közkedvelt 
műsorok.

3. Valamely könyv, televíziós rádióprogram rövid ismertetése.
4. Egy este színházban, vagy hangversenyen.
5. Újságok, folyóiratok, könyvtárak, könyvkölcsönzés.
6. Társaság, barátok. Klubok.
7. Kedvelt időtöltés.

Felsőfok

1. A könyv, színház, hangverseny és mozi szerepe a rádió és te
levízió korában.

2. Valamely színházi vagy hangverseny-élmény részletesebb is
mertetése (tartalom, rendezés, díszlet, szereposztás, műfaj, 
stb.).

3. Műkedvelő tevékenység. Kedvelt író, festő, szobrász.
4. Közművelődési lehetőség.
5. Kulturális élet városban és vidéken (lakhelyén).

9.

UTAZÁS 

Közép- és felsőfok

1. A közlekedési eszközök (vasút, hajó. repülőgép, távolsági busz 
használata, jegyváltás, menetrend, indulás, átszállás, érkezés, 
stb.) előnyei, hátrányai.

2. A külföldi utazás hivatalos előkészületeinek ismertetése (úti 
okmányok, vízum, valuta, útlevél megszerzése).

3. Űtlevélkészítés, készülődés (szükséges bevásárlások, csoma
golás).

4. Szálláslehetőségek, szállásbiztosítás (szálloda, fizetővendég- 
szolgálat).

5. Egy utazás részletesebb ismertetése (hivatalos, szervezett vagy 
egyéni turistaút, látogatás).

6. Vám- és útlevélvizsgálat.

8.
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F e lső fo k

1. A turizmus és a nemzetközi kapcsolatok alakulása.
2. A nyelvország közismert földrajzi, történelmi nevezetességei.
3. A nyelvország kulturális életének legfőbb jellemzői.
4. A nyelvország gazdasági és társadalmi berendezkedésének leg

főbb jellemzői.

10.

HAZÁNK, MAGYARORSZÁG

(országismeret)

Közép- és felsőfok

1. Földrajzi adatok (éghajlat, fekvés, terület, lakosság).
2. A magyar ipar (állami vállalatok, szövetkezetek, kisipar). 

Főbb ipari termékeink.
3. Mezőgazdaságunk. A főbb mezőgazdasági termékek.
4. Üdülő- és kirándulóhelyeink. Fejlesztési elképzelések.
5. Oktatási rendszerünk. Iskolatípusaink.
6. Fontosabb történelmi nevezetességek Budapesten és környé

kén (lakóhelyén).
7. Városnéző séta a fővárosban vagy más nevezetesebb városban.

Felsőfok

1. Magyarország társadalmi berendezkedése. Az államigazgatási 
szervek és feladataik. Főbb intézményeink és tömegszerveze
teink.

2. Az MSZMP és legfelsőbb szervei. Pártunk kapcsolata más or
szágok kommunista pártjaival.

3. Nemzetközi kapcsolataink (politikai, gazdasági, tudományos, 
kulturális, stb. téren).

4. Kulturpolitikánk jellemzői.
5. Hazánk művészete.

11 .

SZAKMAI TÉMÁK

Állambiztonsági, bűnügyi, határőrizeti, közbiztonsági, közlekedés- 
rendészeti, igazgatásrendészeti, műszaki stb. a szervek által meg
adott szakmai anyagok alapján.
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