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 CIVILIZÁCIÓS ALAPISMERETEK 
a TOLMÁCS-SZAKFORDÍTÓ SZAKOKRA FELVÉTELIZŐKNEK 

 
 

1. A célnyelvi ország földrajza 

a. terület, nagyobb folyók, tavak, hegyek, szigetek, szomszédos országok 

b. főváros, a legfontosabb városok / iparvárosok, kulturális központok 

c. népesség száma /összetétele, bevándorlás  

 

2. Államszervezet, közigazgatás 

a. szövetségi államok / tartományok / megyék  

b. államforma, parlament (egy- v. kétkamarás), választási rendszer (pl. kétfordulós 

választás, listás/ egyéni stb.) 

c.  az aktuális állam- és kormányfő neve, pártja, az aktuális kormány- és ellenzéki pártok 

(név, rövidítés, vezető) 

 

3. Kül- és belpolitikai aktualitások a felvételit megelőző 6 hónapban 

a. a napirenden levő legfontosabb gazdasági/társadalmi kérdések 

b. globális politika 

c. EU-tagság 

 

4. Gazdaság 

a. legfontosabb iparágak (a legjelentősebb/ legismertebb termékek/ márkák) /jellemző 

mezőgazdasági termékek 

b. az ország helye az európai / globális gazdaságban 

c. kutatás, fejlesztés, innováció (mely területeken érnek el kimagasló eredményeket?) 

 

5. Kultúra, művészet, oktatás 

a. jelentős kulturális vonzerővel rendelkező városok 

b. nevezetes műemlékek / múzeumok, műgyűjtemények 

c. klasszikus és kortárs művészek (képzőművészet, zene, film, irodalom, fesztiválok) 

d. a közoktatási rendszer felépítése / felsőoktatás – a legnevesebb egyetemek 

e. gasztronómia (a legismertebb ételek, italok / regionális különbségek) 

f. az országra jellemző kulturális reáliák (állami / vallási ünnepek, szokások) 

 

6. Sajtó, média 

a. a legjelentősebb napilapok és politikai, gazdasági folyóiratok (on-line is), on-line 

rádiók és tv-k stb. 

b. mit írtak Magyarországról az adott ország sajtójában az elmúlt 3 hónapban? (néhány 

téma) 

 

7. A célnyelvi ország és Magyarország közötti bilaterális kapcsolatok 

a. gazdaság / kultúra / turizmus (pl. vegyes vállalatok, kereskedelmi kamarák, kulturális 

intézetek, „Magyar évad” az adott országban) 

b. történelmi kapcsolatok (néhányról tudjon részletesebben beszélni a jelölt) 
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