
„Szaknyelvi vizsgára van szükségem a diplomámhoz.” 

„Külföldön és itthon is szeretnék bizonyítani a munkahelyemen.” 
 

Fektess a jövődbe! 
 

Készülj fel velünk és vizsgázz nálunk Kecskeméten! 

 

 LCCI angol üzleti szaknyelvi nyelvvizsgák: széleskörű elismertség + állami és nemzetközi bizonyítvány 
  

A Londoni Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgáztatói Testülete (LCCIEB) - a Pearson népes családjának tagja - 1887 óta működő szervezet. A 

testület a világ 125 országában, több ezer vizsgahellyel működik. Az LCCI angol üzleti nyelvvizsgát számos külföldi egyetem, szakmai szervezet 

és munkaadó ismeri el magas színvonala és valós tudást tükröző bizonyítványa miatt. A vizsgakérdések valós üzleti szituációba vannak ágyazva, 

a feladatok igen produktívak és a sikeres vizsgázó használható tudásról ad számot. Az LCCI angol, egynyelvű üzleti szaknyelvi vizsga 2004 óta 

államilag elismert nyelvvizsga Magyarországon, elfogadják felvételihez, diplomához és munkahelyeken. 

 

 English for Business - akkreditált üzleti nyelvvizsgák 
 

Level 1 - B1 (alapfok); Level 2 - B2 (középfok); Level 3 - C1 (felsőfok) 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyek külön-külön is letehetőek. 
 

 Az írásbeli vizsgán a mindennapi munka során előforduló feladatokat kell megoldani 
 

Egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános nyomtatott szótár használható. 
 

Alapfok B1, Level 1  / 120 perc Középfok B2, Level 2  / 150 perc Felsőfok C1, Level 3   / 180 perc 

1. feladat (íráskészség): levél vagy memo (rövid 

feljegyzés, emlékeztető) írása 

2. feladat (olvasáskészség): szövegértés - a 

szöveggel kapcsolatos igaz/hamis állításokra 

kell válaszolni 

3. feladat (olvasáskészség): táblázat vagy 

grafikon alapján kérdésekre kell válaszolni 

4. feladat (íráskészség): átalakítás- táblázatot 

vagy kérdőívet kell kitölteni 

1. feladat (íráskészség): 3 opció közül 1 feladatot 

kell kidolgozni. Például memo (rövid feljegyzés, 

emlékeztető), vállalati jelentés, újságcikk stb. írása 

adott szempontok szerint 

2. feladat (íráskészség): válaszlevél írása 

munkáltatói instrukciók szerint 

3. feladat (olvasáskészség): átalakító feladat, 

például megadott szövegből logikus listát vagy 

céges újsághírt kell készíteni 

1. feladat (íráskészség): levélírás munkáltatói instrukciók 

alapján 

2. feladat (íráskészség): vállalati jelentés készítése 

megadott szempontok szerint 

3. feladat (olvasáskészség): szövegértés - melyben 

adott szöveggel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni 

4. feladat (olvasáskészség): szövegátalakítás - melyben 

például memová (rövid feljegyzés, emlékeztető) kell 

alakítani meglévő dokumentumokat 

 

 A szóbeli vizsga két részből áll: szóbeli kommunikáció és beszédértés 
 

 

A szóbeli vizsga témakörei szintenként 

megegyeznek, azonban részleteikben, 

mélységükben eltérőek a követelmények. 

Transport  

logistics and transportation types, individual, commercial, 

industrial, local, national, international; advantages and 

disadvantages; improvements, congestion, pollution;  

Education  

personal;  

education system;  

training; skills;  

Communications  

effects on business/individuals; media, TV, radio, 

newspapers; internet, social networking; IT, 

computers, telephone, email, advertising  

Production, Sale of Goods and Services 

distribution: origin and destination of products; retail and 

wholesale/small shops/supermarkets; 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; 

Earning a Living  

wages, living standards; job types and roles; 

candidate’s (intended) job; employee/employer relationships; 

organizational type/structure;  

Travel and Tourism 

travel and the individual; 

tourism and local area; 

tourism in the nation’s economy; 
 

Beszédértés /hangfelvétel alapján/ (30 pont): A teszt 30 feleletválasztós kérdésből áll minden szinten. A tesztre az írásbeli vizsganapon kerül sor. 

 

 Vizsgaidőpontok és vizsgadíjak 2017-ben 
 

Szintek Írásbeli + Beszédértés Szóbeli Jelentkezési határidő  Szintek Szóbeli Írásbeli Komplex 

Alapfok B1 (Level 1) 

Középfok B2 (Level 2) 

Felsőfok C1 (Level 3) 

febr. 10. febr. 10-11. jan. 11.  Alapfok B1 14.000 Ft 15.000 Ft 29.000 Ft 

ápr. 22. ápr. 21-22. márc. 22.  Középfok B2 16.000 Ft 18.000 Ft 32.000 Ft 

júl. 1. jún. 30-júl. 1. máj. 31.  Felsőfok C1 20.000 Ft 24.000 Ft 42.000 Ft 

szept. 2. szept. 1-2 aug. 2.      

nov. 11. nov. 10-11. okt. 11.      

 

 Jelentkezés, eredmények, bizonyítványok 
  

Online jelentkezés a vizsgaközpont weboldalán: www.lcci.hu. A jelentkező minden esetben visszaigazoló email-t kap.  

A vizsgák értékelése az angliai központban történik. Az eredmények a vizsgát követő 30 nap múlva kerülnek kihirdetésre. A sikeres vizsgázók 

magyar állami és nemzetközi bizonyítványt is kapnak. Az eredmény Pass with Distinction (75%), Pass with Credit (60%), Pass (50%) vagy Fail 

megnevezésből állhat. Magyar bizonyítvány min. 60%-os eredménytől adható, ha a vizsgázó az egyes vizsgaegységekben külön-külön is elérte 

a min. 40%-ot. A magyar állami bizonyítvány a vizsgát követő 60 napon belül készül el. 

 
 

A sikeres felkészüléshez akkreditált vizsgahelyünk sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező tanárai és vizsgáztatói nyújtanak  

segítséget: szintfelméréssel, tanácsadással, üzleti nyelvi képzéssel, vizsgatréninggel, próbavizsgával. Többet szeretnél tudni? 

Tájékozódj: www.alternative.hu    Írj: office@alternative.hu     Hívj: 76 485 561    Itt várunk: Alternative English School, Kecskemét, Kőhíd u. 19. 

http://lcci.hu/regisztracio/jelentkezesi-lap-es-fizetesi-feltetelek/
http://www.alternative.hu/
mailto:office@alternative.hu


„Szeretnék sikeresen felvételizni.” 

„Már csak a nyelvvizsga hiányzik a diplomámhoz.” 
 

Segítünk, hogy elérd céljaidat! 
 

Tanácsot adunk, felkészítünk és helyben vizsgázhatsz is nálunk 
 

 

Hallottál már a City&Guilds nyelvvizsgáról? Pár éve Magyarország egyik legnépszerűbb nyelvvizsgája volt. 

Most van egy jó hírünk! Megérkezett a vizsga utóda, LanguageCert néven, és ismét letehető Kecskeméten is! 

 

 Kinek ajánljuk a LanguageCert angol nyelvvizsgát? 
 

Akinek fontos, hogy a nyelvvizsgája … 
 

 itthon felvételihez és diplomához is elfogadott legyen 

 nemzetközileg is elismert legyen tanuláshoz, munkavállaláshoz 

 a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezze a hangsúlyt 

 feladatai hétköznapiak, életszerűek legyenek 

 lehetőséget adjon szótárhasználatra 

 szóbeli részén tanár-diák párbeszéd legyen 

 díja versenyképes legyen 

 
 

 Vizsgaidőpontok és vizsgadíjak 2017-ben 
 

Szintek 
Írásbeli + 

Beszédértés 
Szóbeli * 

Jelentkezési 

határidő 
 Szintek Szóbeli Írásbeli Komplex 

B1, B2 febr. 18. febr. 17-18.; febr. 24-25. jan. 27.  Alapfok B1 18.900 Ft 18.900 Ft 29.800 Ft 

B2, C1 márc. 17. márc. 17-18.; márc. 24-25. febr. 24.  Középfok B2 19.900 Ft 19.900 Ft 31.600 Ft 

B2, C1 máj. 20. máj. 19-20.; máj. 26-27. ápr. 28.  Felsőfok C1 21.900 Ft 21.900 Ft 34.400 Ft 

B2, C1 szept. 23. szept. 22-23.; szept. 29-30. szept. 1.      

B2, C1 okt. 28. okt. 27-28.; nov. 3-4. okt. 6.      

B2, C1 dec. 9. dec. 8-9.; dec. 15-16. nov. 17.      

A szóbeli vizsga időpontja az írásbeli vizsga előtt 10 nappal kerül véglegesítésre. 

 

 Milyen szótár használható? 
  

Az írásbeli vizsgán  (olvasásértés + íráskészség)  és a  szóbeli vizsga  be- 

szédértés része alatt általános egynyelvű szótár használata megengedett. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Kíváncsi vagy egy középfokú írásbeli feladatra? Az alábbiakban találsz két fogalmazást is. Vajon kinek sikerült a vizsgája, és miért? 
 

Describe someone who you respect and look up to. Explain why you feel the way you do about that person. What important qualities do the people who you look 

up to have?  Write between 100 and 150 words. 
 

 

 

I admire my friend Mary. I know her for long time. Since young she has 

genetical condition is very difficult. She must to be a wheelchair. I 

respect because she always cheerful and beautiful person even when 

sick she go to hospital. She has character very strong and not show 

when she sad. That Mary is ill It doesn’t stop that Mary do her hoppys 

and enjoy her life. She love to play tennis go for parties and go for 

shopping. I admire Mary because her determination and willpower. She 

succeed and nothing to prevent her succeed her dreams. He inspire me 

to make my goals to succeed my dreams even if very difficult. People 

who I admire are confidence honesty determination and cheerful. 

 

Maria is a person who I look up to. She worked in a museum as an illustrator. I 

wanted to do this job, so I went and asked her if she would train me. Because a 

kind of person she agreed, and even cleared a work space next to herself, gave 

me a chair and some drawing materials and tell to me to get busy drawing. 
 

I ended up to work at this desk for five years, and during that time, Mary’s 

attitude made a big impression to me. She was honest and said what she 

thought of things, but it seemed like she could see something good in everyone, 

so even she said critical things, it never sound disrespectful somehow. She also 

went out of her way to help others whenever she could. Finally, she always took 

time to ask people about their lives or their family, and I think this made people 

to feel relax and comfortable around her. 
 

Personally, I think who I most often look up to are people genuinely kind to 

others. 

Mit mond az értékelő? 

Nyelvtan, helyesírás: Fail - Sok strukturális és nyelvtani 

hiba található benne, ami olykor megzavarja a megértést. 

Kifejezőkészség: Pass - A szinthez képest kielégítő szókincs. 

Elrendezés: Fail - Kevés kísérlet található a szövegben az  

összekötő elemek használatára, nincsenek bekezdések. 

Összességében: Fail - A szintnek megfelelő nyelvtan és struktúra 

használata sikertelen a szöveg megalkotása során. 

 

Mit mond az értékelő? 

Nyelvtan, helyesírás: Pass - Megfelelő a nyelvtani tudása, a struktúrákat  

jól használja. Néhány apró hiba található. 

Kifejezőkészség: First Class Pass - Nagyon jó szókinccsel rendelkezik. 

A szóhasználat a témának megfelelő. 

Elrendezés: First Class Pass - Koherens. A bekezdéseket helyesen 

jelöli a szövegben. Összekötő elemek sora megtalálható a szövegben. 

Összességében: Pass - Jól kommunikált. Tisztán értető, részletes szöveg. 

 

 

A sikeres felkészüléshez akkreditált vizsgahelyünk sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező tanáraitól és vizsgáztatóitól kaphatsz 

segítséget: szintfelméréssel, tanácsadással, nyelvtanfolyammal, vizsgatréninggel, próbavizsgával. Többet szeretnél tudni? 

Tájékozódj: www.alternative.hu    Írj: office@alternative.hu     Hívj: 76 485 561    Itt várunk: Alternative English School, Kecskemét, Kőhíd u. 19. 

 A vizsga pontozása 
 

A vizsga részei 

Max. 

elérhető 

pontsz. 

Sikerességhez 

(Pass) szükséges 

min. pontsz. és % 

írásbeli 

vizsga 

olvasáskészség 26 
50 p 

13 
25 p 50% 

íráskészség 24 12 

szóbeli 

vizsga 

beszédértés 26 
50 p 

12 
25 p 50% 

beszédkészség 24 12 
 

First Class Pass - kiválóan megfelel minősítés 

Pass - megfelel minősítés   Fail - nem felel meg minősítés 

http://www.alternative.hu/
mailto:office@alternative.hu
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Merj nagyot álmodni! Tűzd ki a célt! Váltsd valóra! 
 

A halogatás ideje lejárt. Holnaptól készülj tudatosan a felvételihez 

vagy diplomához szükséges nyelvvizsgád megszerzésére!  
 

Kinézted álmaid szakját, egyetemét, főiskoláját? Akkor hajrá! 

Megnézted hány ponttal vesznek fel? Sok(k)? 

Jól jönnének a biztos plusz pontok? Gondoltuk ;-) 

Itt jövünk mi! 
 

Tudtad, hogy Magyarországon évente a felsőoktatásban végzők 

ezrei nem tudják átvenni a diplomájukat a nyelvvizsga hiányában? 

Ne halogasd az utolsó pillanatra! Tervezz időben, hogy egy 

csésze teával a fotelben nyugodtan hátradőlve, már kezedben a 

bizonyítványoddal várd a diplomaosztót. 

Hogy kezdj hozzá? Segítünk! 
 

Alternative Nyelvvizsga Tervezőnk segítségével – akár általános, 

akár szaknyelvi vizsgára készülsz – pontos tervet készíthetsz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative Nyelvvizsga Tervező  

 

 12 tipp nyelvvizsgázóknak 

 

Az érettségi, a felvételi, vagy a diplomaosztás előtt van szükséged 

a nyelvvizsga-bizonyítványra? 
 

Először is azt kell megtudnod iskoládtól, hogy milyen típusú, 

szintű nyelvvizsgát kell letenned, és milyen határidőre kell 

bemutatnod a bizonyítványt. Vedd figyelembe, hogy igazolásokat 

nem áll módjukban elfogadni. Az állami bizonyítványnak 

legkésőbb ekkorra bizony már a kezedben kell lenni. 
 

Ha tudod mindezeket, akkor: 

Induljon a visszaszámlálás! 
 

Állami nyelvvizsga-bizonyítvány 

bemutatásának határideje: 
pl. 2017. május 20. 

Vonj le 30 napot (a vizsga után 

az eredményre 30 napot kell 

várnod)! 

pl. 2017. április 20. 

Vonj le 30 napot (a vizsga utolsó 

napja és a bizonyítvány kiállítása 

közt 60 nap is eltelhet)! 

pl. 2017. március 20. 

Ehhez legközelebb eső LanguageCert 

nyelvvizsga: 2017. márc. 17. 

Mikor kell jelentkezned a vizs-

gára? 
2017. február 24. 

Felkészülési időszak  

Itt jön a kérdés: tudod, hogy 

most hol tartasz, mennyit kell 

tanulnod a sikeres vizsgáig? 

Írj nekünk! Mi díjmentesen felmérjük a 

tudásodat és még tanácsot is kapsz. 

(Ez megéri, nem? ;-) 

Ha a felmérés alapján 

tanulnod kell még 

Ajánlunk hozzá neked tanfolyamot. 

3-5 fős csapatban hatékony a tanulás 

Már csak a vizsgára kell ráhan-

golódnod? 

Gyere vizsgatréningünkre, melyet úgy 

terveztünk meg, hogy csatlakozzon a 

vizsgád napjához! pl. febr. 17-márc. 10. 

Már mindent tudsz a vizsgáról, 

csak szeretnél egy főpróbát? 

Gyere próbanyelvvizsgára hozzánk! 

(kedvező áron gyors eredményt kapsz) 
 

Ha biztosra akarsz menni, mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne várj az 

utolsó vizsgalehetőségig! Jobban tudsz koncentrálni az érettségire, az 

államvizsgádra, ha a nyelvvizsga-bizonyítványodat már kezedben tudod. 

  

Hallásértés:  
 

1.  A feladathoz tartozó kérdé-

sekből próbálj meg a szöveg 

tartalmára következtetni. 
 

2. Ha egy szót nem értesz, ne 

ijedj meg, próbálj a globális 

jelentésre összpontosítani. 
 

3. A szöveghez kapcsolódó 

feladatok szavai segítségedre 

lehetnek. Az elhangzó szöveg-

ben ezek szinonimáival talál-

kozhatsz, így „biztonságban” 

érezheted magad. 
 

Beszédkészség: 
 

4.  A rendelkezésedre álló idő 

elég rövid, ezért használd ki és 

beszélj! 
 

5.  Ha nem értetted, hogy mit 

mondott a beszélgetőtársad – 

azaz a vizsgán a vizsgáztató -, 

kérdezz bátran vissza!  
 

6.  A szavakat elsősorban 

kifejezésekben, mondatokban 

tanuld meg! Így használatuk 

nem fog gondot okozni.  

 

Olvasásértés: 
 

7.  A feladatokhoz tartozó kér-

dések megértése elengedhetet-

len. Ha pontosan érted a felada-

tot, tudni fogod, hogy mit keress 

a szövegben. 
 

8.  Ne szótárazd ki a szövegben 

lévő összes ismeretlen szót! 

Fontosabb, hogy egyben értsd a 

szöveget. Így a szavak jelentésé-

re akár következtetni is tudsz, és 

ezzel rengeteg időt spórolsz 

magadnak. 
 

9.  Ha nem vagy biztos a megol-

dásban, próbáld meg kizárni a 

nem odaillő válaszokat. 
 

Íráskészség: 
 

10.  A tagolás fontos. Bárki 

könnyebben és szívesebben ol-

vas szépen tagolt fogalmazást. 
 

11.  Tanulj meg kötőszavakat, 

amelyek színesebbé teszik fogal-

mazásodat! (Pl. in order to…., for 

instance ..., due to …. ) 
 

12.  Ha mellékneveket használsz, 

próbálj meg egy mondaton be-

lül minimum kettőt használni. 

    

 sikeres 



 

„A cél nem más, mint egy álom, határidővel.” 
                                                                                                                                                                                                  Napoleon Hill 

 

Ha célirányosan és eredményesen szeretnél felkészülni a nyelvvizsgára, nem mindegy, hogyan választod meg az odavezető utat. 

Ettől függ ugyanis, hogy mennyi idő alatt, mennyiért, végig motiváltan, vagy magadra hagyva készülsz a vizsgádra, és hogy egyáltalán lesz-e 

eredménye első nekifutásra. 

 

Mi szól mellettünk? 

 

 

Ha vizsgatréningen veszel részt 

nálunk, megtudhatod … 
 

 

 24 éves szakmai tapasztalatunk van az általános és a szaknyelv 

oktatásában 

 angol, német, orosz, francia és magyar nyelvet is oktatunk 

 jól képzett, energikus, gyakorlattal rendelkező tanári 

csapatunkra bármikor számíthatsz 

 anyanyelvi oktatóink is segítik a felkészülésedet 

 beszédközpontú, gyakorlatias oktatási módszerekkel tanítunk 

 3-5 fős, kis létszámú csoportjainkban hatékonyabb a tanulás 

 magánórát is választhatsz nálunk, akár Skype-on is 

 jelentős méretű tananyagbázisunk lehetővé teszi, hogy 

személyre szabott anyagot állítsunk össze neked 

 az eredményességünk mellett rugalmasságunk miatt is 

választanak bennünket hallgatóink 

 
 

 milyen feladattípusokból áll az írásbeli és szóbeli vizsga 

 a legális vizsgatrükköket, a legjobb tippeket 

 hogyan használd ki a szótár adta lehetőségeket 

 milyen buktatókra figyelj fokozottan 

 hogyan tudod magadból kihozni a maximumot 

 hogyan készülj és vizsgázz eredményesen 

 

 

Miért érdemes velünk készülnöd 

a nyelvvizsgára? 
 

 Mely nyelvvizsgákat ajánljuk? 

 

 

 díjmentes szintfelméréssel és képzési tanácsadással várunk 

 a vizsgák időpontjához igazítjuk tréningjeinket 

 ideális időbeosztást biztosítunk a hét közben elfoglaltak 

részére is 

 kis csoportban hatékonyabb a tanulás 

 egyénileg is felkészítünk 

 tanáraink egyaránt jártasak felkészítésben és vizsgáztatásban 
 

          Az Alternative English School  

 az államilag és nemzetközileg elismert LanguageCert 

nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye 

 az államilag és nemzetközileg elismert LCCI üzleti 

nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye 

 az államilag elismert Euroexam Partnerintézménye 

 
 

Iskolánk a LanguageCert és az LCCI nyelvvizsgák akkreditált vizsga-

helye, valamint az Euroexam Partnerintézménye, elsősorban ezen 

vizsgákat ajánljuk. 
 

Angol általános nyelv:  LanguageCert 

Angol üzleti szaknyelv:  LCCI 

Angol és német nyelv:  Euroexam 
 

Amennyiben más vizsgára lenne szükséged, vagy speciális igényeid 

vannak, akkor is tudunk segíteni. 

Több éves tapasztalatunk van más - pl. a BME, ECL, Origó, Telc, 

BGF - nyelvvizsgákra való felkészítésben is. Tanári csapatunkból 

többen, több vizsgarendszerben is vizsgáztatnak, így első kézből 

kaphatsz tanácsokat. 

 

 
 

Kísérd figyelemmel weboldalunkat, hogy megtalálhasd a számodra legmegfelelőbb konstrukciót a nyelvtanuláshoz! 

Aktuálisan induló képzéseinkről, vizsgatréningjeikről, próbanyelvvizsgákról, akciókról érdeklődj nálunk! 
 

 

Megismerkednél velünk?   Alternative English School Nyelviskola – Felnőttképzési Intézmény 

Tanácsra lenne szükséged?   Akkreditált Általános és Szaknyelvi Vizsgahely 

Kérdésed van?    www.alternative.hu; office@alternative.hu; tel. 76/ 485 561 

Mindig képben szeretnél lenni?    

Találkozzunk itt!      6000 Kecskemét, Kőhíd u. 19. 
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