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NEMZETKOZI ANGOL UZLETI SZAKNYELVVIZSGA 

Altalános tájékoztató az LCCI angol uzleti nyelvvizsgáról 
A tájékoztató részét képzi a Vizsgaszabályzat is. 

Miért érdemes az LCCI vizsát választani? 
A Londoni Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgáztatói Testulete (LCCI) 1887 óta mükodö szervezet, mely vezetö szerepet 
játszik a világon az angol uzleti szaknyelvvizsgák bizonyitványainak odaltélésében. A Testulet a világ 125 országában, tobb 
ezer vizsgahellyel müködik. 
Az LCCI okieveleket számos angolszász egyetem, szakmai szervezet és munkaadó ismeri el magas szinvonala és valós 
tudãst ttikrözö bizonyitványa miatt. 
Az angol uzleti szaknyelvvizsgát sokan harmadik generációs vizsgaként tartják számon, mivel a vizsgakérdesek valós uzleti 
szituációba vannak ágyazva, a feladatok igen produktIvak és a sikeres vizsgázO használható tudásról ad számot. 

Van irásbeli és szóbeli LCCI nyelvvizs2a is? 
Igen, és a vizsgarészeket kulönbözö vizsgaidöszakokban is le lehet tenni. A két részvizsga közt nincs elévulés. 

\ I a ya ro rtaon akkreditált a nyelvvizsga? 
Igen, egynyelvü, angol Uzleti szaknyelvként akkreditáltuk a vizsgarendszert. Mivel a képesItési kovetelmények nyelvi 
elöirásait kormányrendeletek szabályozzák, a felsöoktatási intézmények csak a kormányrendeletekben eIöIrt számü, szintü 
és tIpusü vizsgát kérhetik az okievél megszerzésenek feltételeként, az elfogadottságot nem szükIthetik. Az allamilag 
elismert nyelvvizsgarendszerek listája az Oktatási Hivatal www.nyak.hu  weblapján olvasható. 

Akkreditãció elôtt tettem LCCI nyelvvizs2át. Ho2yan honosIthatorn az oklevelet? 
A 2000. január I es 2004. december 13. közti idöszakban vagy a kUlfOldön tett nyelvvizsgák honosItása továbbra is 
lehetseges. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testulet döntése értelmében a honositáshoz kiegészItö beszédértés vizsgát kell 
tenni. A kiegeszItö beszédértés vizsga az adott évre meghirdetett vizsganapokon tehetö le. A vizsgadIj 7.000 Ft. Jelentkezni 
a jelentkezési lap vizsgaközpontba való visszajuttatásával és a vizsgadIj befizetésével lehetséges. Jelentkezési lapot a 
vizsgakozponttol lehet beszerezni. A vizsgakozpont névre szóló igazolast ad a kiegeszito vizsga sikeres Ietételéröl. A 
honosItáshoz az LCCI English for Business okievél mellett a kiegeszItö vizsgáról szOló igazolãst is be kell adni a 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Kozpontnak. További információ: www.nvak.hu  

Mit keU tudni az LCCI Irãsbeli nyelvvizs2ãr6l? 
A vizsgafeladatok tematikája es száma szintenként változó. Az eligazodast az alábbi táblázat segIti: 
Az Irásbeli vizsgán megengedett a nyomtatott, általános egynyelvü és/vagy kétnyelvü szótár használata. 

Level 1. (BI - alapfok) —2 óra (120 perc) Pontszám TeljesItési 
(összesen: 100) minimum 

1. Level vagy 150-200 szavas fogalmazas szervezeten belUli, vagy szervezetek 30 Az 1. és 4. 
memorandum Irása közötti kommunikációban feladat 
(iráskeszseg) együttesen 

mm. 20 pont 
kell. hogy  
leaven 

2. Szövegértés 300 szavas szoveg elolvasása után rovid válaszokat kell adni a 30 A 2. és 3. 
(olvasiskeszseg) szoveggel kapcsolatos kérdésekre. feladat 

egylittesen 
mm. 20 pont 
kell, hogy 
legyen 

3. ,,Elolvas is Grafikon vagy számszerü táblázat alapján feltett kérdésekre rOvid 20 
megért" válaszok adása. 
(olvasaskeszseg) 
4. ,,Elolvas is ir" Atalakitási feladat, mely során egy táblázat adatait, 20 
(irIskészség) I  formanyomtatványt vagy kérdöIvet stb. kell kitölteni.  



Level 2. (B2 - középfok) - 2,5 óra (150 perc) PontszIm Teljesitési 
(összesen: 100) minimum 

1. Produktiv iris Memorandum, cikk, jelentés vagy hasonló dokumentum készitése 40 
(iráskészseg) megadott uzleti témában. 

2. Levélirás Beérkezö uzleti level alapján levélirási feladat megadott 30 
(Iraskeszség) paraméterek szerint. 

3. Szovegertes Adott szoveget kell megadott szempontok szerint átalakItani, 30 Minimum 12 

(olvasaskeszseg) például megadott szovegböl listát vagy üjsãgcikket kell készIteni pont 
saját szavakkal, kifejezésekkel.  

Level 3. (Cl - felsôfok) —3 óra (180 perc) PontszIm TeljesItési 
(összesen: 100) minimum 

1. LevélIrás Levélirási feladat beérkezö uzleti level vagy munkáltatói 25 Az 1. és 2. 
(IrIskészseg) instrukciók alapján. feladat 

egyuttesen min. 
20 pont kell, 
hogy Iegyen 

2. lizleti jelentés Belsö jelentés osszeállItása megadott adatok (grafika, feljegyzés, 25 
(iraskeszseg) üjsagcikk stb. alapján).  
3. Szovegértes Adott szoveget (p1. vállalati jelentés, tender stb.) keIl 25 A 3. és 4. 
(olvasaskészseg) áttanulmányozni, majd az ezzel kapesolatos kérdésekre válaszolni. feladat 

egyUttesen min. 
20 pont kell, 
hogy legyen 

4. SzövegátalakItIs Adott szdveget kell megadott szempontok szerint átalakItani (p1. 25 
(olvasáskeszség) levélben vagy faxban megadott információt memorandummá 

alakItani). 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testulet allásfoglalása szerint, a sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyItvány 
megszerzéséhez a vizsgazóknak minden egyes nyelvi készségben kulon-kUlon el kell érniuk a 40%-os teljesItési minimumot 
és a megszerezhetö összpontszám 60%-at. A vizsga akkor sikeres, ha a két feltétel egyUtt teljesUl. 

A vizsgázóra vonatkozó elôIrások: 
A vizsgazó koteles a vizsga kezdési ideje elôtt 20 perceel a vizsga helyszInén megjelenni. Az Irásbeli vizsgára késve érkezö 
vizsgázó a terembe nem engedhetö be, és ezzel vizsgazãsi jogától is elesik. Különösen indokolt esetben a vizsgázó a 
vizsgaidöpont megkezdesét követö 30 percben megkezdheti a vizsgát, de a vizsgaidö lejártakor a többiekkel egyUtt le kell 
adnia a dolgozatát. Ezen t(jlmenö késés esetén a vizsgazó minden további követelés nélkill elesik a vizsgalehetöségtöl. 
A vizsga ideje alatt egynyelvu és/vagy kétnyelvu általános nyomtatott szótár használható, egyéb segédeszkoz használata 
nem megengedett. 
A vizsga megkezdése elött a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia szemelyazonosságát. Ennek 
hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgá.zási Iehetöseget is elveszIti. 

Mit kell tudni az LCCI szóbeli nyeIvvizsáróI? 

A szóbeli vizsga két részból all: - beszédértés vizsga (gépi hang aiapján) —30 pont (teljesItési minimum 12 pont) 
- szóbeii kommunikició vizsga —70 pont 

A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga 
vegeredményét, mely maximum 100 pont. Magyarországi akkreditációs eiöirás érteimében a sikeres magyar áiiami 
bizonyItvány megszerzéséhez valamennyi készség iegalabb 40 %-os teijesItése szukséges. Ez azt jelenti, hogy a beszédértés 
vizsgán (hallás utáni értés keszsege) minimum 12 pontot kell elérni, valamint a két részvizsga összpontszáma el keil, hogy 
érje a 60 pontot. 

A beszédértés vizs2Ira az irásbeli vizsga napján kerul sor. A teszt 30 feleletválasztOs kérdésbôi au. A hanganyag 
elhangzása elôtt a kérdéseket at lehet nezni, erre 5 perc all rendelkezésre. A hanganyag egyszer hangzik el. A vizsga két 
részbôi all: az eIsö rész 10 kérdésböl, a második rész 20 kérdésböl. Az eIsö rész feladattIpusa: elhangzik egy kérdés és rã 3 
lehetséges válasz. Sem a kérdés, sem a válaszok nincsenek berme a fuzetben. A kérdéshez illö válasz betüjelét kell 
besatIrozni (A,B vagy C) a válaszlapon. A második rész feiadattIpüsa: feleletválasztós kérdések. Elhangzik egy párbeszéd 
vagy bejelentés. A szoveghez egy kérdés és négy lehetseges váiasz kapcsolódik, meiyet a flizetben kell elolvasni. Ki kell 
választani a 4 lehetôség közUl az egyik betüjelét (A,B,C vagy D) és ezt kell besatIrozni a valasziapon. Mindkét rész elött 



elhangzik egy-egy példa a hanganyagon. A fuzetbe nem szabad írni. Pont csak a válaszlapon szereplä helyes válaszért jar. A 
válaszlapot grafitceruzával szUkséges kitölteni, mivel a lapokat grafitot érzékelô szkenner javItja. 

A vizsga idötartama: alapfokon kb. 20 perc, középfokon kb. 25 perc, felsôfokon kb. 30 perc. Nehezsege a szintek 
emelkedésével növekszik. Segedeszkoz nem használható. A beszédértés vizsga alatt senki nem hagyhatja el a termet, és 
késve érkezö vizsgázó nem engedhetô be. A terem elhagyãsa a vizsgázó dolgozatanak érvénytelenItését jelenti. A vizsga 
megkezd&se elôtt a vizsgazonak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a 
vizsgát nem kezdheti meg, es vizsgázasi lehetösdget is elveszIti. 

Témakörök beszédértés vizsgãn 

• reklám és marketing, kiállItások és vásárok 
• értékesités, szerzödések, targyalások, 
• vállalati felvásárlás, összeolvadás, beolvadás 
• rendelés, szállItmányozás, számlázás 
• hivatalos rendezvények, sajtótájékoztatók 
• kornyezetvédelem 
• pénzUgy - koltségvetés, banki müveletek, befektetések, adózás 
• egészségügy 
• 	biztositá.s 
• menedzsment és tervezés, termelési célkitüzések, minosegbiztosItás, 
• gyártás, fiitószalag, gépek 
• iroda, találkozók, bizottságok, levelezés, telefonos, faxos, e-mailes uzenetek, 
• irodai felszerelés és berendezés, irodai folyamatok 
• személyzeti kérdések: munkaerö-felvétel, jelentkezés, elöléptetés, bérezés, tréning, nyugdIjazás 
• 	ingatlan: irodaház épItés, specifikáciok, vásárlás és bérlés, szolgaltatások 
• sport és szabad idö 
• müszaki kérdések: technologia es specifikáció, elektronika es számitástechnika, kutatás, laboratóriumok, 

termékfejlesztés 
• utazás: utazási hirdetmények, késés, járattörlés, autóbérlés, foglalás 
• turizmus: a turisztikai ágazat, Uzleti turizmus 

A szóbeli kommunikãció vizs2a kétfós bizottság elött történik, ahol az egyik vizsgáztató a kérdezö, a másik pedig a 
fliggetlen értékelö. A vizsga napja az Irásbeli napjához képest néhány nappal korábban vagy késöbb, esetleg az Irásbeli 
vizsgával egy napon van. A vizsgabeosztásról a vizsgázó kb. 10 nappal a vizsgát megelözôen, Irásban (emailben) értesUl. A 
szóbeli vizsga hanganyaga rogzItésre kerUl. 

A vizsgazó a sillabusz témaköreiböl készItett vizsgakérdések közUl egyet hUz, majd 5 perc felkészUlési idöt kap. A 
vizsgakerdesen alapfokon illusztráció es kérdések vannak, kozép- és felsöfokon kérdések vannak, amik segItik a 
felkészUlést. A szóbeli vizsgán segédeszkoz nem használható és nem szabad jegyzetelni. A vizsga kb. 2 perc 
,,bemelegItéssel" kezdödik, melynek célja, bogy a vizsgázó feszUltsege oldódjon és hozzászokjon a hangrogzIteshez. A 
vizsga 3 feladatból all: témakifejtés, irányItott beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs 
és szakszókincs (20 pont), folyamatossag és párbeszédkészség (20 pont), nyelvhelyesség (20 pont) és kiejtés, intonáció (10 
pont) alapján torténik, maximum 70 pont szerezhetö. A szóbeli vizsga témakörei a következök. 

Earning a Living 	wages, living standards 
job types and roles 
candidate's (intended) job 
employee/employer relationships 
organizational type/structure 

Production, 	 distribution: origin and destination of products 
Sale of Goods 	retail and wholesale/small shops/supermarkets 
and Services 	 new markets and products 

consumer protection 
customer service/quality 

Trade 	 imports/exports 
international markets 
trade blocs e.g. EU 
issues in developing countries 



Money 	 methods of paying, purchasing 
price changes, inflation 
banking services 
savings and investment 
pensions 

Transport 	 logistics and transportation 
types 
individual, commercial, industrial 
local, national, international 
advantages and disadvantages 
improvements 
congestion 
pollution 

Communications 	effects on business 
effects on individuals 
media: TV, radio, newspapers, Internet 
Social networking 
IT, computers, PCs 
telephone, email, fax, surface mail 
advertising 

Education 	 personal 
education system 
training 
skills 

Travel and Tourism 	travel and the individual 
tourism and local area 
tourism in the nation's economy 

AlapfokBl Idö 
Felkészülés A vizsgázó a vizsga elött 5 perc felkészulési idôt kap. Jegyzetelni 5 perc 

nem lehet, szótár nem használható.  
Bevezetó A vizsgãzó a vizsgaztató által feltett általános és szakmai kérdésekre 1-2 perc 
beszélgetés válaszol. (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)  
I. Témakifejtés A hñzott témáról kell röviden, Up alapján beszélni. 2-3 pere 
2. IrinyItou Irányitott beszélgetés a vizsgãztatóval a hüzott témában. 2-3 perc 
beszélgetés  
3. Szituációs Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat elöadása a 2-3 perc 
feladat vizsgaztató segItségével.  

Középfok B2 ldô 
Felkészülés A vizsgázó a vizsga elött 5 perc felkészUlési idöt kap. Jegyzetelni 5 perc 

nem lehet, szótár nem használható.  
Bevezetó A vizsgázó a vizsgaztató által feltett általános és szakmai kérdésekre 1-2 pere 
beszélgetés válaszol. (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)  
1. Témakifejtés A hüzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni. 3-4 pete 
2. lrányItott IrányItott beszélgetés a vizsgáztatóval a hüzott témában. 3-4 perc 
beszelgetes  
3. SzituIciós Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat elôadása a 3-4 perc 
feladat vizsgáztató segitségével.  

Felsófok Cl Idö 
Felkészülés A vizsgázó a vizsga elött 5 perc felkészulési idöt kap. Jegyzetelni 5 perc 

nem lehet, szótár nem használható.  
BevezetO A vizsgazO a vizsgãztatO által feltett ãltalános és szakmai kérdésekre 1-2 pete 
beszelgetés válaszol. (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)  
1. Témakifejtés A hüzott témaról kell a megadott kérdések alapján beszélni. 4-5 perc 
2. IrinyItott IrányItott beszélgetés a vizsgaztatóval a hüzott témában. 4-5 perc 
beszélgetes  
3. Szituiciós Az adott témahoz kapcsolódó szituácios feladat elôadása a 4-5 pere 
feladat vizsgáztató segItségével.  



Milyen százalékos eredmény alapján számIt sikeresnek a vizsta? 
Az értékelés Pass with Distinction (75%), Pass with Merit (60%), Pass (50%) vagy Fail megnevezesböi állhat. Magyar 
bizonyitvãny minimum 60% eredménytöl adható abban az esetben, ha a vizsgázó az egyes vizsgaegységekben kUlön-kulön 
is elérte a minimum 40 %-ot. Mind a nemzetközi, mind a magyar állami bizonyItvány lehet komplex, Irásbeli vagy szóbeli. 
Az Irãsbeli es a szóbeli vizsgarész kUlön is ietehetö. Részeredmény (példáui magnoteszt) nem vihetö at a következö 
vizsgaidoszakra. 

Ki javItia a LCCI nyelvvizsákat? 
Az irásbeli ds beszédértés vizsgakat az angliai központban értékelik, ebben a folyamatban magyarországi vizsgakozpontkent 
nem veszunk részt. A bizottság elötti szóbeii vizsgát a vizsgaközpont vizsgáztatói bonyolitják és értékelik. Ezeket a 
vizsgákat a szinkronitás biztosItása miatt hangszalagra vesszuk, es ellenörzés céljából elkuldjuk az angliai központnak, ezért 
a szóbeli vizsga végén nincs eredményhirdetés. 

Mikor értesItenek az eredményeimröi? 
A vizsgaeredményck a vizsga napjától számItott 30 nap mülva kerUlnek kihirdetésre. Az eredményekröl és a magyar ill. 
angol nyelvü bizonyItványok megérkeztéröl e-mailben értesItjuk a vizsgazokat. Az eredmdnyekrol és a bizonyItványok 
megdrkezéséröi postai üton értesItést nem küldUnk. 

Hogyan késziiljek fel a nyelvvizsgára? 
Javasoljuk, hogy a vizsgázók a vizsga elött végezzenek ci egy, a vizsga szintjének megfelelo felkészItö tanfolyamot, melyet 
vizsgahelyeink rendszeresen szerveznek. A felkészulést segitik a letölthetö mintafeladatok, probavizsgák a vizsgahelyeken, 
valamint a How to Pass English for Business Preparation Book, az LCCI Testbuiider sorozat és a szintnek megfelelö angol 
uzleti szaknyelvkonyvek, péidául a Marlet Leader sorozat,továbbá angol nyelvü gazdasági lapok, internetes hIrportálok. A 
szakkonyvek beszerezhetö a vizsgahelyeken, valamint a Famulus Idegennyelvi Konyvesboltban (1137 Budapest, Ujpesti 
rakpart 6. Tel: 1/288 0771), a Libra Konyvesboltban (1085 Budapest, Kolcsey u. 2. Tel: 1/483 0660) és az ILS 
Bookshopban (4400 NyIregyháza, Szabadság tér 5. Tel: 42/310-143.) 

Milyen módon lehet jelentkezni? 
Jelentkezni annái a vizsgahciynél szUkséges, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. Ott kell leadni a jelcntkezési lapot és 
befizetni a vizsgadIjat. Lchetôség van on-line jelentkezésre is a www.lcci.hu  weblapon, annak a vizsgahelynek a 
bejciölésdvei, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. A jcientkczés azonban csak akkor tekintheto érvényesnck, ha a vizsgadIj 
befizetése is megtortént. 

Mi a helvzet a fogyatékkal élô vizsgázókkal? 
A fogyatekkal élôket - az esélycgycniöseg biztosItása végett - kUlönbözö engedmények illetnek meg. A fogyatékosság 
tényét szakorvosi igazolássai ajelentkezési lap leadásávai egyidöben kell közölni. Gyengenláto vizsgázó vizsgakdrddsének 
betümérctc megnovelhetö. Halláskárosult, diszlexiában, diszgrafiaban, valamint egyeb, példáui mozgáskoordinácios 
betegsegben szenvedô vizsgázó Irásbeli vizsgaideje, illetve a szóbeli vizsga ciötti felkészulési idö a megjelolt idô maximum 
cgyharmadával mcghosszabbIthato. Halláskárosult vizsgázonak engedelyezhetô a magnótcszt szövcgének kétszeri 
mcghallgatása. Az engedeiy kiadása a vizsgakozpont hatásköre. A vizsgaközpontnak ugyanakkor nem kompetenciája 
feimentést adni részvizsgák alól fogyatékkal éiö vizsgázó számára. 

Mikor kapok értesItést a vizsgárOl? 
Az Irásbeli és/vagy a szóbcli vizsgaidöpontokroi irásos értesItést kUidunk emailben kb. 10 nappal az Irásbeii vizsgát 
mcgelözöen. i-la eddig a hataridöig nem érkezik drtesités, keresse a vizsgahely vizsgaszervczôjét vagy a vizsgakozpontot. 

Elhalaszthatom-e a vizsgát? 
Amennyiben a vizsgázó visszavonja vizsgára való jelcntkezését, a befizetett vizsgadIjat nem kapja vissza. Vizsgahalasztást 
csak indokolt esetben, orvosi igazolással fogadunk el. Halasztani csak egyszer és csak a kövctkezô vizsgaidôszakra 
lehetséges! Részvizsga részét (például magnóteszt) nem iehct halasztani. Orvosi igazolást a vizsgahcly a vizsgacscményt 
követö 15 napon belül fogad el. Egyéb esetben a vizsgázó minden további követeléstöl elesik. A halasztásnak dIja van, ami 
jelenleg 3.000 Ft. 

Lemondhatom-e a vizsgát? 
A nyelvvizsga a jelentkczési határidä lejãrtáig lemondhatO. llycn esetben a vizsgadijat a vizsgaheiy visszatériti. A 
visszatérItéshez fcltétienUl szukseges az eredeti számla! A jeientkezési határidö lejárta után lemondani a vizsgát mar nem 
lehet, csak elhalasztani. 

Mi tUrténik, ha nem jelenek meg a vizsgán? 
Ha a vizsgázó nem kért halasztást, a vizsgadIja eivész. 



Mit viyek ma2amrnai a vizsára? 
Arcképes igazolványt (személyi igazolványt, ütieveiet, jogosItványt fogadunk el) 
A vizsgára behIvó értesItöt 
Toliat, grafitceruzát, radIrt 
Egy- vagy kétnyeivü nyomtatott, általános (nem Uzieti) szótárat 

Mit ne viyek maammal a vizsgára? 
PapIrt 
Elektronikus szOtárat 
Olyan nyomtatott szótárat, amelybe kézzcl, vagy más módon bcIrások kerültek 
Egy- vagy këtnyclvü szakmai szótárat 
Bekapcsolt mobiltelefont, IPhone-t es egyéb kUtyuket, amik veszélyeztcthetik a vizsga tisztaságát 

Mit keii tudnom a 'izsadoioztok metekintéséröi? 
Fontos tudni, hogy azok az Irásbeii doigozatok, amclyek 1, 2 vagy 3 ponttai maradtak ci a ponthatártól, automatikusan 
üjraértékclésre kerUlnck. Lényeges azt is tudni, hogy a szigoth bclsö proccdürának köszönhetöen a számszaki hiba 
clenyészö. Az Irásbcii vizsgadoigozatok mcgtckintését az crcdményhirdetést követö 5 napon belui kérhcti a vizsgázó, a 
vizsgakozponthoz cljuttatott fax vagy email formájában. Mcgtckintésrc en kovetöen van iehetöség a vizsgakozpontban 
(Budapcstcn), a vizsgázóval elöre egycztctctt idöpontban. A doigozatot a vizsgázó szcmélyesen tckinthcti meg (kivéve, ha 
kiskorü, cbben az esetben szUlövel vagy gondviselövel egyUtt), arról kézzel másolatot készIthct, mciyre 45 perc all 
rcndeikczésrc. A jcgyzet készItése során vizsgafeladat ieIrása tiios. 

RekiamãciO, feiüivizsgáiati kéreiem 
Mindent mcgteszunk azért, hogy a vizsgazok clégcdcttck iegyenek a vizsgãzás korulménycivci és lebonyoiftasával. 
Amcnnyibcn a vizsga során olyan rendellenességct tapasztalt a vizsgazó, ameiy a vizsga szabályos és eredményes 
iebonyoiItását érdemben befoiyásolta, haladéktaianui jeieznie kcii a teremfelUgyciönek vagy a vizsgahciy-vezctonek és 
kérnie keli az esemény vagy koruimény jegyzökonyvezesét, amit a vizsgazónak aiáIrásávai keii igazoinia. Az eredmények 
kozzététele után i/yen jellegü reklamációkat nem tudunk figyelembe venni! A vizsgakozpont minden jegyzökonyvezett 
eseményt kivizsgái es szukség szerint orvosol. 

FeiüIvizsälati kérelemmel az eredményhirdetést kovetö 15 napon beiui iehet éini a vizsga értékeiése, jogszabáiysértés 
vagy az eredményszámItásban mutatkozó számoiási hiba esetén. A feluivizsgáiati kérelmet frásban a vizsgakozpont 
vezetöjéhez kell eljuttatni. A határidö elmuiasztása jogvesztessei jar. A feiuivizsgálati kéreimet eisö fokon a vizsgakozpont 
vezetöje biráija ci a benyüjtástól számItott 15 napon belul. A jogorvoslat eredménye ellen 15 napon belüi iehetséges 
panasszal élni, amely azonban mar nem vonatkozhat az értékeiésre és amelyet az Oktatási Hivatal-NYAK igazgatójának 
kell cImezni, de a vizsgakozpont vezetöjénél keil ieadni. A feiulvizsgãlati eijárás halaszto hatáiy, azaz addig szunetei a 
bizonyitványkiadási határidö idöszámItása, amIg a jogorvosiat le nem zárul. A felulvizsgaiati eljárás abban az esetben 
dIjköteles, ha a vizsgázó ajraertékeiest kér. A dIjakat a dIjtáblázat részietezi. A kérelem benyüjtásakor igazolni szukséges, 
hogy a dIj befizetése a vizsgakozpont részére megtörtént. 

Küiöneiiárãsi dijak 

Haiasztás dIja: 3.000,- Ft 
Igazolás vizsgaeredményrol: 2.000, - Ft 
Magyar nyelvü bizonyitvány javItása (kizáróiag névelIrás esetében): 

- ha a vizsgazó rosszui adta meg az adatokat 3.000,- FtlbizonyItvány 
- egyéb esetben ingyenes 

Ncmzetközi bizonyItvãny pótiása, vagy javItása 
- (ha a vizsgázó rosszui adta meg az adatokat): 66 Euro (forintra átszámItva) 

Felulvizsgaiati dIj: az érvényben lévö kormányrendeiet szabáiyozza 
Amennyiben a vizsgazó üjraértékeiést kér: 
Alapfok szóbeii: 2.800 Ft 
Alapfok Irasbeii: 3.000 Ft 
Kozépfok szóbeii: 3.500 Ft 
Középfok Irásbeli: 4.000 Ft 
Feisöfok szObeii: 4.200 Ft 
Felsöfok Irásbeli: 5.000 Ft 
Dolgozatok megtekintésének eijarasi dIja: az érvényben iévô kormanyrendelet szabáiyozza 
30 perces konzuitacio szaktanárral, 
a megtekintett dolgozatrói, eiäzetesen egyeztetett idôpontban: 4.000 Ft 



Mit te2yek, ha elveszett a magvar ällami bizonyItványom? 

Az elveszett magyar állami bizonyItványról az Oktatási Hivatal-NYAK készIt másodlatot. Erre vonatkozó kérelmét az 

info@nyak.hu  emailcImre szUkséges elkUldeni a személyes adatok és a vizsgaadatok megadásaval. Az Oktatási 1-livatal nem 
ad ki üjabb ,,keményfedeles" bizonyItványt. Az eljarásjelenleg ingyenes. 


