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Általános útmutató 
 

1. Jó megoldásként csak az Értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
2. Minden jó megoldás egy pontot ér, a rossz megoldás 0 pont. 
3. Többletpont nem adható. 
4. Az írásbeli vizsgán összesen 117 pont szerezhető. Az egyes vizsgarészek arányát a 

vizsgaleírás szabályozza, ennek alapján meghatározott az egyes vizsgarészekben a 
vizsgapontok száma. 

 
Vizsgarész Vizsgapont 
Olvasott szöveg értése 33 
Nyelvhelyesség 18 
Hallott szöveg értése 33 
Íráskészség 33 
  

Összesen 117 
 
5. A feladatok után található táblázat szolgál az értékelésre. Ebben jelölje a helytelen 

megoldást mindig nullával, a helyest pedig egyessel. 
Példa: 

11. 
1. 

 
helyes 

 
12. 
0. 

 
helytelen 

 
6. A pontszámok összesítése a külön lapon található összesítő táblázatban történik. 
 
A vizsgapontok kiszámításához használja az Értékelési útmutatóban található átszámítási 
táblázatokat! Az Olvasott szövegértés és az Íráskészség vizsgarészben nincs szükség 
átszámításra. 
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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
Részletes útmutató 
 
1. feladat 

 
 Točna Netočna 
0.  x 
1.  x 
2. x  
3.  x 
4. x  
5.  x 
6.  x 
7. x  
8.  x 
9. x  
10. x  

 
A táblázatba csak 10 x-et lehet beírni. Amennyiben a vizsgázó egynél többet jelöl be egy-egy 
válasznál, a megoldás 0 pontot ér. 
 
2. feladat  
Minden helyesen társított válaszért egy pont jár. 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
C. Ć. A. B. D. Đ DŽ. Č. E. F. G. 

 
3. feladat 
 
Minden tartalmilag megfelelő válasz elfogadható. Jó a válasz akkor is, ha a vizsgázó szó 
szerint kimásolja a szövegből a megfelelő mondatot vagy szószerkezetet. Az olyan nyelvi 
hibát, amely a megértést nem gátolja, nem kell hibának tekinteni (pl. helyesírási vagy 
nyelvtani hiba). 
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NYELVHELYESSÉG 
Általános útmutató 

 
1. A helyesírási hibával leírt szavak nem fogadhatók el. 
2. Minden feladatban csak egy megoldás értékelhető. 
3. Minden megoldás egy pontot ér. Félpont és többletpont nem adható. 
4. Az elérhet maximális vizsgapontszám 18. 

 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

1. ih 6. nje 
2. svojom 7. ju 
3. ga 8. ga 
4. mu 9. njom 
5. svojoj 10. mu 

 
 
2. feladat 
 

11. piši 
12. dođi 
13. lažem  
14. rekla 
15. obasjalo 
16. čekaju 
17. nacrtajte 
18. jašu 

 
 
3. feladat 
 

19. tisuću četiristo devetnaeste 
20. tisuću četiristo dvadeset i sedme 
21. četrnaestom 
22. petnaestom 
23. tisuću petsto dvadeset i šeste 
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4. feladat 
 

24. A 
25. A 
26. C 
27. D 
28. B 
29. D 
30. A 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 

 
 

feladatpont vizsgapont 
15 9 
14 8 
13 8 
12 7 
11 7 
10 6 
9 5 
8 5 
7 4 
6 4 
5 3 
4 2 
3 2 
2 1 
1 1 

feladatpont vizsgapont 
30 18 
29 17 
28 17 
27 16 
26 16 
25 15 
24 14 
23 14 
22 13 
21 13 
20 12 
19 11 
18 11 
17 10 
16 10 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

Általános útmutató 
 
1. Jó megoldásként csak a javítási és értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók 
el. 
2. Minden megoldás 1 pontot ér. 
3. Félpont és többletpont nem adható. 
 

Részletes útmutató 
 
1. feladat 
 

1. Lastovo, Čile 6. Geokviz, Geo-info, Planet 
internet 

2. Dinko Jović 7. istrebljenje 
3. 46 8. Erdödyjevih 
4. u lastovskom arhipelagu 9. u žanru reportaža 
5. 46 četvornih metara   

 
 
2. feladat 
    
      

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

0. Republika Hrvatska Dan državnosti slavi 25. lipnja. 
 

10. O tome je Sabor donio odluku 1991. godine. 
 

11. Građani Hrvatske su o istome izrazili svoju volju 1990. god. 
 

12. R. Hrvatska ne jamči građanska prava narodnostima. 
 

13. Jugoslavija je nastala 1. listopada 1918. 
 

14. Sabor je donio odluku o suverenosti i samostalnosti R. H. 
 

15. Autocesta Zagreb – Split je dugačka 385 km. 
 

16. Ostvarila se Hrvatska kakvu su sanjali mnogi naraštaji. 
 

17. Hrvate u Mađarskoj ispunjava ponos. 
 

18. Hrvatska na svaki način postaje bliža Hrvatima u Mađarskoj. 
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3. feladat 
 

19. vlakom 
20. pet sati 
21. kolodvora 
22. impozantnim 
23. Svugdje 
24. razlijeva se 
25. Miroslava Krleže 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra 
 
Átszámítási táblázat 
 
 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat! Ez a pontszám lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 25 pont). A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok hány vizsgapontot érnek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont 
12 16 
11 15 
10 13 
9 12 
8 11 
7 9 
6 8 
5 7 
4 5 
3 4 
2 3 
1 1 
  

Dolgozatpont Vizsgapont 
25 33 
24 32 
23 30 
22 29 
21 28 
20 26 
19 25 
18 24 
17 22 
16 21 
15 20 
14 18 
13 17 
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CD-n hallható szövegek 
 
1. feladat 
 

Meridijani 
Časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja 

br. 95, svibanj 2005. 
 
 U ovom broju časopisa "Meridijani", za mjesec svibanj, glavne teme broja posvećene 
su Lastovu, tom najjužnijem naseljenom hrvatskom otoku, te Čileu – zemlji na rubu svijeta. 
Lastovo je po mnogim svojim osobinama specifičan otok u Jadranskom moru, čime će se 
čitatelji detaljnije upoznati u opsežnom tekstu autora Dinka Jovića, popraćenog fotografijama 
Ive Pervana, a ovdje ćemo samo spomenuti zanimljivu igru brojeva. Naime, na Lastovu 
postoji 46 crkava i crkvica, toliko je i polja i udolina, brežuljaka i vrhunaca te 46 otoka i 
otočića u lastovskom arhipelagu, a i površina je Lastova 46 četvornih kilometara. 
 Od ostalih tema, uz redovite rubrike Geo-kviz, Geo-info, Planet Internet i dr., 
izdvajamo zapis o azijskim lavovima, koji su, nažalost, dovedeni do istrjebljenja, zatim članak 
o Pompejima, pa zapis o dvorcu Erdödyjevih u Jastrebarskom, reportažu iz Podgore, članak o 
samoniklom cvijeću  grada Zagreba i okolice, a tu je i zanimljiv članak o asteroidima, kao i o 
umjetnosti izradbe zvona te članak o tome je li moguće najaviti tsunami i kako se mogu 
ublažiti njegove posljedice. 
     (Školske novine, 07. 06. 2005. br. 23.) 
 
 
2. feladat 
 

"Događaji tjedna" 
 
…Dan državnosti Republike Hrvatske slavi se 25. lipnja i državni je to blagdan kojim se 
obilježava povijesna odluka Sabora donesena  25. lipnja 1991. godine o pokretanju postupka 
razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, a kojoj je odluci prethodila volja građana 
Republike Hrvatske izražena referendumom od 19. svibnja 1991. godine. Tad je više od 94% 
građana Hrvatske donijelo odluku: "Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, 
koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih 
nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. 
Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi." Bio je to kraj 
suživota koji je počeo 73 godine prije, 1. prosinca 1918. godine. Sabor 25. lipnja donosi 
ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te Deklaraciju o 
proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Danas, 14 godina poslije, u ozračju 
ovogodišnjeg Dana državnosti, ostvario se hrvatski san, otvorena je autocesta koja povezuje 
Zagreb sa Splitom, duga 380 kilometara, ostvaruje se Hrvatska kakvu su sanjali mnogi 
naraštaji, od Drave do mora u jedinstvenoj cestovnoj okomici u jedinstvu svojih prirodnih, 
gospodarskih, ljudskih i kulturnih resursa. I nas, Hrvate u Mađarskoj, ispunjava ponos kada 
vidimo kako nam matična domovina iz dana u dan, bar prometno, postaje bliža, a njezino lice 
sve ljepše i ljepše. 
 
     (Hrvatski glasnik, 3. 06. 2005. br. 26.) 
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3. feladat 
 

István Lőkös: Slike, ugođaji, fragmenti 
 
Zagreb. Prvi dojam. Prije četrdeset i četiri godine. Putovao sam vlakom iz Budimpešte preko 
Drave, preko Koprivnice i Zagreba u Rijeku. Krajnji cilj mojeg putovanja bio je Zadar: 
sudjelovanje na Seminaru za strane slaviste. Stigli smo u Zagreb oko pet sati popodne. Bilo je 
ljeto, sunčano. Vlak sam imao dalje oko pola sedam. Prvi moj susret sa Zagrebom trajao je sat 
i pol. Preko Glavnog kolodvora je Trg kralja Tomislava s impozantnim kipom hrvatskoga 
vladara, zatim Strossmayerov trg i Zrinjevac. Kratka šetnja u lijepim parkovima triju trgova. 
Svugdje cvijeće, zelenilo, mir. Dok šetam, zvoni Katedrala i zvuk njezina zvona razlijeva se 
po trgovima. Evo sam na Strossmayerovu trgu. Ispred mene velika kuća, vjerojatno je 
sagrađena već u doba Austro-Ugarske Monarhije. Strossmayerov trg 4. Leksikografski zavod. 
Radno mjesto Miroslava Krleže. Koliko puta sam svoja pisma upućena Krleži adresirao na taj 
broj. I koliko sam dobio sažetih odgovora. Vrata su zatvorena. Bilo bi dobro odmah posjetiti 
Krležu, ali ga sad nema. Možda kasnije kad ću se vratiti iz Zadra u Zagreb. (…) 
      (Hrvatski kalendar, 2005.) 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
 
Általános útmutató 
 
Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. 
Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési 
szempontoknál újra kell olvasni. 
 Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 
 
ELSŐ FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Nyelvhelyesség 5 pont 
Összesen 10 pont 

 
2. Amennyiben a dolgozat valamelyik szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  
0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompont nem adhatók. 
 
 
Tartalom és szöveghossz 

• E szempontokon belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megfelelően dolgozta-e ki a 
témát. 

• A tartalmi teljesség megítélésénél az a döntő, hogy a vizsgázó közli-e az adott 
szituációban lényeges információkat. 

• A dolgozat tartalmi szempontból megfelelő abban az esetben is, ha a vizsgázó a 
megadott témáról nem személyes vonatkozásban, hanem általánosan, de a 
kommunikációs céloknak megfelelően ír. 

• Amennyiben a vizsgázó olyan információkat közöl, amely az anyanyelvi olvasó 
számára nem értelmezhető, a tartalom kidolgozása nem tekinthető teljesen 
megfelelőnek. 

• A szöveghossz megadásánál a szószám csak a vizsgázó által létrehozott szövegrészre 
vonatkozik, azaz nem tartalmazza a központilag megadott részek szavainak számát. 

 
Nyelvhelyesség 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak; 

• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 
normáinak. 
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Az adott szinten bizonyos nyelvtani struktúrák produktív használata nem várható el a 
vizsgázótól. Az ilyen típusú hibákat az értékelésnél nem kell figyelembe venni. 
 

Értékelési skála (középszint 1. feladat) 
 
Tartalom és szöveghossz 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont  0 pont 
A vizsgázó megfelelően 
dolgozta ki a témát, és elérte a 
megadott szövegmennyiséget 
(40-50 szó). 

A vizsgázó általában 
megfelelően tárgyalta a témát, 
és legalább 30-40 szó 
hosszúságú szöveget hozott 
létre. 

A vizsgázó csak részben 
megfelelően tárgyalta a témát, 
és/vagy a létrehozott szöveg 30 
szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem megfelelően 
tárgyalta a témát, és/vagy a 
létrehozott szöveg nagyon rövid. 
vagy 
A vizsgázó más témáról ír. 

 
Nyelvhelyesség (szókincs, mondattan, alaktan, helyesírás) 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont  0 pont 
A szöveg hibátlan vagy csak 
kevés, a megértést nem zavaró 
hibát tartalmaz. 

A szövegben több hiba fordul 
elő, a hibák alig nehezítik a 
megértést. 

A szövegben sok hiba fordul 
elő, a hibák néhány ponton 
nehezítik a megértést. 

A szöveg a nyelvi hibák miatt 
nem érthető. 

 
 
 
MÁSODIK FELADAT 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
Tartalom 5 pont 
Formai jegyek és hangnem 3 pont 
Szövegalkotás 5 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvtan, helyesírás 5 pont 
Összesen 23 pont 

 
2. Amennyiben a dolgozat a Tartalom szempont alapján 0 pontos, akkor az összpontszám is  
0 pont. 
3. A dolgozatot akkor is értékelni kell, ha a vizsgázó eltér a megadott szöveghossztól. 
4. Félpontok és jutalompont nem adhatók. 
 
Tartalom 
 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki és megfelelően tárgyalta-e azokat, 
• hogyan valósította meg a kommunikációs célokat. 

Egy adott irányított szempont tárgyalása akkor tekinthető a szintnek megfelelőnek, ha 
a vizsgázó kitér a megadott szempontra, mondatai minden lényeges információt tartalmaznak, 
illetve minden lényeges információra rákérdeznek és ismétléstől mentesek. 

Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi 
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz 
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható 
el. 
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Formai jegyek és hangnem 
A csak nyelvtani vagy helyesírási hibát tartalmazó variációk e szempont értékelésénél 
helyesnek számítanak. 
 
Szövegalkotás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és ezáltal a szöveg gondolatmenete; 
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tárgyalás és befejezés; 
• hogyan használja a vizsgázó a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit. 

 
Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és 
a közlési szándéknak. 
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 

megértést. 
Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a 

szövegben jelölni kell az előfordulásukat. 
 
Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 
normáinak. 
A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni. 

Amennyiben például a vizsgázó egy elöljárószót helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak 
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 
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Értékelési skála (középszint 2. feladat) 
 
Tartalom 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont  0 pont 
A vizsgázó öt irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat megfelelően valósította 
meg. 

A vizsgázó négy vagy három 
irányító szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
A vizsgázó a kommunikációs 
célokat többnyire megfelelően 
valósította meg. 
 

A vizsgázó két irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, a többit pedig csak 
részben vagy egyáltalán nem. 
vagy: A vizsgázó egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, és van még olyan 
irányító szempont, amelyet 
részben tárgyalt. 
vagy: A vizsgázó legalább négy 
irányító szempontot tárgyalt 
részben. 
 kommunikációs célokat részben 
valósította meg. 
 

A vizsgázó csak egy irányító 
szempontot dolgozott ki 
megfelelően, és nem tárgyalta a 
többi szempontot. 
vagy: A vizsgázó három 
irányító szempontot tárgyalt 
részben. 
Alapvető kommunikációs célját 
nem éri el. 
vagy: A vizsgázó más témáról 
írt. 
 

 
Formai jegyek, hangnem 

3 pont 2 pont 1 pont  0 pont 
A szöveg formai jegyei teljesen 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Helyes a megszólítás, az aláírás, 
a dátum és az elköszönés. 

A szöveg formai jegyei 
nagyjából megfelelnek a 
szövegfajtának, hangneme a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 
Van helyes megszólítás és 
aláírás, valamint elfogadható a 
dátum és az elköszönés. 
 

A szöveg formai jegyei még 
megfelelnek a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Van helyes vagy elfogadható 
megszólítás és aláírás. 

A szöveg formai jegyei nem 
felelnek meg a szövegfajtának, 
hangneme a közlési szándéknak 
és/vagy a címzetthez való 
viszonynak. 
Hiányzik vagy nem elfogadható 
a megszólítás és/vagy az aláírás. 

 
Szövegalkotás 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont  0 pont 
A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás megfelelő: 
van bevezetés, tárgyalás és 
befejezés. 
A vizsgázó megfelelő nyelvi 
eszközök használatával valódi 
szöveget hoz létre. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése 
többnyire logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati 
tagolásra: van bevezetés vagy 
befejezés. 
A vizsgázó törekszik arra, hogy 
valódi szöveget hozzon létre. 
A mondatok többnyire 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 
 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és befejezés. 
A szövegszerűség csak 
nyomokban fedezhető fel. 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen. 
Az írásmű izolált mondatok 
halmazából áll. 
A levél annyira rövid, hogy 
szövegként nem értékelhető. 

 
Szókincs, kifejezésmód 

5 pont 4-3 pont 2-1 pont  0 pont 
A szöveget a témának és a 
közlési szándéknak megfelelő 
szókincs jellemzi. 
Néhol nem megfelelő a 
szóhasználat, ez azonban csak 
kis mértékben nehezíti a 
mondanivaló megértését. 

A szöveget nagyrészt a témának 
és a közlési szándéknak 
megfelelő szókincs jellemzi. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néha 
megnehezíti a mondanivaló 
megértését. 
A szókincs korlátai miatt 
többször előfordulhat 
szóismétlés. 
 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi. 
Sokszor nem megfelelő a 
szóhasználat, ami helyenként 
jelentősen nehezíti és/vagy 
akadályozza a mondanivaló 
megértését. 
Sok a szóismétlés. 

A szövegben felhasznált 
szókincs szegényes. 
A nem megfelelő szóhasználat 
több helyen akadályozza a 
szöveg megértését. 
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Horvát nemzetiségi nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont  0 pont 

A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem 
befolyásolják. 

A vizsgázó több hibával 
használja az egyszerű nyelvtani 
struktúrákat. 
A szöveg több nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek azonban 
a megértést nem befolyásolják, 
és/vagy kevés, a megértést 
nehezítő hiba jellemzi a 
dolgozatot. 
 

A vizsgázó csak a legegyszerűbb 
nyelvtani struktúrákat használja. 
A szöveg sok olyan nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyesírás) 
hibát tartalmaz, amelyek a 
megértést nem befolyásolják, 
valamint több, a megértést 
nehezítő nyelvi hiba fordul elő 
benne. 

A szöveg a nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hibák miatt 
nem érthető. 
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