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1. A vizsgázó a jelentkezési lap aláírásával vagy on-line jelentkezés esetében a 
vizsgaszabályzat elfogadásával tanúsítja, hogy hiteles adataival jelentkezett az LCCI 
angol üzleti szaknyelv vizsgájára, a vizsgadíjat a jelentkezési határidőig befizeti és a 
vizsgaközpont szabályzatát, azaz jelen dokumentumot tudomásul vesz. Vizsgázó 
hozzájárul, hogy a vizsgahely és a vizsgaközpont személyes adatait kezelje, valamint a 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és az LCCI angliai központja felé továbbítsa, 
betartva az 1997. évi adatvédelemről szóló LVIII. törvényt. Vizsgára bárki jelentkezhet, 
aki a vizsgára jelentkezés évében betölti a 14. életévét és a vizsga nyelvével nem 
azonos az anyanyelve. 

 
2. Az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványok megszerzésének feltételeit a Nyelvvizsgát 

Akkreditáló Testület és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ rendelkezései, valamint 
az idevágó kormányrendeletek szabályozzák. További információ: www.nyak.hu. Az LCCI 
angol üzleti szaknyelvvizsgája állami elismerést nyert Magyarországon. (Akkreditációs 
határozat száma: AK XXV/1/2004) 

 
3. Az LCCI vizsgaközpont és vizsgahelyei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a 

vizsgák szabály szerint, zavartalan körülmények között, a vizsgázók esélyegyenlőségét 
biztosítva kerüljenek megszervezésre. 

 
4. A fogyatékkal élőket - az esélyegyenlőség biztosítása végett - különböző engedmények 

illetnek meg. A fogyatékosság tényét szakorvosi igazolással a jelentkezési lap leadásával 
egyidőben kell közölni.  Gyengénlátó vizsgázó vizsgakérdésének betűmérete megnövelhető. 
Halláskárosult, diszlexiában, diszgráfiában, valamint egyéb, például mozgáskoordinációs 
betegségben szenvedő vizsgázó írásbeli vizsgaideje, illetve a szóbeli vizsga előtti 
felkészülési idő a megjelölt idő maximum egyharmadával meghosszabbítható. Halláskárosult 
vizsgázónak engedélyezhető a magnóteszt szövegének kétszeri meghallgatása. Az engedély 
kiadása a vizsgaközpont hatásköre. A vizsgaközpontnak ugyanakkor nem kompetenciája 
felmentést adni részvizsgák alól fogyatékkal élő vizsgázó számára.  

 
5. A vizsga előtt a vizsgázó megfelelő módon igazolja személyazonosságát, arcképes 

igazolvánnyal. Személyazonosságukat igazolni nem tudók nem kezdhetik meg a 
vizsgát. Személyazonossággal történő visszaélés a teljes vizsga felfüggesztését vonja 
maga után. A vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül 
ellenőrzést hajtson végre, mely a személyazonosság újbóli ellenőrzésére is kiterjedhet. 

 
6. A vizsgázó köteles 20 perccel a beszédértés, illetve az írásbeli vizsga megkezdése előtt a 

vizsgahelyszínen megjelenni. A beszédértés vizsgára késve érkezők nem mehetnek be a 
vizsgaterembe. Az írásbeli vizsgára késve érkező indokolt esetben a vizsgaidőpont 
megkezdését követő 30 percen belül beengedhető és megkezdheti az írásbeli vizsgát, de a 
vizsgaidő lejártakor a többiekkel együtt le kell adnia a dolgozatát.  

 
7. Az írásbeli vizsgakérdéseket fekete vagy kék tollal kell kitölteni. Az írásbeli vizsgán 

nyomtatott egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános szótár használata megengedett. 
Elektronikus szótár nem használható. Szótárban jegyzetet, puskát elhelyezni tilos. 
Dolgozatot és vizsgakérdéseket nem szabad kivinni a teremből. A vizsgafolyamat 
teljes időtartama alatt tilos a mobiltelefont bekapcsolva tartani, dohányozni vagy 
alkoholt fogyasztani. Étkezni és inni csak zajtalanul lehet. A szabályok megszegése 
kizárással járhat, mely a teljes vizsgára vonatkozik. Beszédértés vizsgán segédeszköz 
nem használható, a tesztet puha grafitceruzával kell kitölteni, mivel a tesztlapokat grafitot 
érzékelő szkenner javítja. 

http://www.nyak.hu/


 
8. A szóbeli vizsgáról minőségbiztositási célból hangfelvétel készül, melyet a 

vizsgaközpont az adatvédelmi előírások betartásával kezel és a kormányrendelet 
értelmében legalább 3 évig megőriz. Szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható, 
tételhúzás után 5 perc áll rendelkezésre a felkészüléshez. Jegyzetelni nem szabad.  
 

9. Amennyiben a vizsgázó nem megengedett segédeszközöket használ, más vizsgázóval 
összejátszik, vagy viselkedésével komolyan zavarja a többi vizsgázót, a vizsgázása 
azonnali hatállyal felfüggeszthető és a többi vizsgarészről is további követelés nélkül 
kizárható. Az LCCI angliai központja fenntartja a jogot, hogy több személy összejátszása 
esetén a vizsgateremben azonos szinten vizsgázók dolgozatát kollektíven érvénytelenítse. 

 
10. Az értékelés az angliai központban történik. Az eredményeket a vizsgaközpont az 

írásbeli vizsga napját követő 30 napon belül közli. Eredményhirdetés elektronikus úton 
történik, kivéve, ha a vizsgázó előzetesen írásban kérte, hogy postai úton kapjon 
értesítést. Az értékelés Pass with Distinction (75%), Pass with Merit (60%), Pass (50%) 
vagy Fail megnevezésből állhat. Magyar bizonyítvány minimum 60% eredménytől 
adható abban az esetben, ha a vizsgázó az egyes vizsgaegységekben  külön-külön is 
elérte a minimum 40 %-ot. A magyar állami bizonyítvány lehet komplex, írásbeli vagy 
szóbeli. Az írásbeli és a szóbeli  vizsgarész  külön is letehető. Részeredmény (például 
magnóteszt) nem vihető át a következő vizsgaidőszakra. Az angliai vizsgaközpont 
nemzetközi oklevelet 50%-tól ad ki. Ez is lehet komplex, írásbeli vagy szóbeli bizonyítvány.  

 
11. A magyar állami bizonyítvány a vizsgaeseményt követő 60 napon belül készül el. A 

hibásan kiállított bizonyítvány javítását a kiállítástól számított 12 hónapon belül lehet 
kérni a rontott bizonyítvány leadásával. Névelírás esetében a vizsgázó új bizonyítványt 
kap. Névváltozás vagy hibás személyes adatok esetében a vizsgázó nem kap új 
bizonyítványt, csupán egy hatósági igazolást a helyes adatokkal. A személyes adatok a 
jelentkezési lap alapján kerülnek kitöltésre. Amennyiben a vizsgázó hibásan vagy 
félreérthetően töltötte ki a jelentkezési lapot, a bizonyítvány újra-nyomtatási költsége 
őt terheli. 

 
12. Amennyiben a vizsgázó visszavonja vizsgára való jelentkezését, a befizetett vizsgadíjat nem 

kapja vissza. Vizsgahalasztást csak indokolt esetben, orvosi igazolással fogadunk el. 
Halasztani csak egyszer és csak a következő vizsgaidőszakra lehetséges! Részvizsga részét 
(például magnóteszt) nem lehet halasztani. Orvosi igazolást a vizsgahely a vizsgaeseményt 
követő 15 napon belül fogad el. Egyéb esetben a vizsgázó minden további követeléstől 
elesik. A vizsgahely halasztási díjat szab, melyet annál a vizsgahelynél kell befizetni, ahol a 
vizsgázó a vizsgát halasztotta. 

 

13. Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését az eredményhirdetést követő 5 napon belül 
kérheti a vizsgázó, a vizsgaközponthoz eljuttatott fax vagy email formájában. 
Megtekintésre ezt követően van lehetőség a vizsgaközpontban (Budapesten), a 
vizsgázóval előre egyeztetett időpontban, de még a felülvizsgálati időszakon belül, 
tehát az eredményhirdetést követő 15 napon belül. A dolgozatot a vizsgázó 
személyesen tekintheti meg (kivéve, ha kiskorú, ebben az esetben szülővel, gyámmal 
vagy gondviselővel együtt), arról kézzel másolatot készíthet, melyre 45 perc áll 
rendelkezésre. A jegyzet készítése során vizsgafeladat leírása vagy fénykép készítése 
tilos. 

 
14. Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztalt a vizsgázó, amely  a vizsga 

szabályos és eredményes lebonyolítását érdemben befolyásolta, haladéktalanul jeleznie kell 
a teremfelügyelőnek vagy a vizsgahely-vezetőnek és kérnie kell az esemény vagy körülmény 
jegyzőkönyvezését. A vizsgaközpont minden jegyzőkönyvezett eseményt kivizsgál és 
szükség szerint orvosol. Eredményhirdetést követően ilyen jellegű panaszt nem fogadunk.  

  



15. A felülvizsgálati kérelmet írásban a vizsgaközpont vezetőjéhez kell eljuttatni, lehetőség 
szerint kétféle módon: emailben, faxon vagy ajánlott küldeményben, utóbbinak a 
feladási dátuma az irányadó. A felülvizsgálati kérelem történhet eredményszámításban 
mutatkozó számolási hiba miatt, jogszabálysértés esetén, valamint a vizsga 
értékelésére hivatkozva. A felülvizsgálat az első két hivatkozással díjmentes. A 
felülvizsgálat azonban díjköteles, amennyiben a vizsgázó a vizsgarész újraértékelését 
kéri. Ennek összege az aktuális díjtáblázatban szerepel. A díj befizetéséről szóló 
igazolást a felülvizsgálati kérelemmel egyidőben szükséges beadni. A határidőn túl 
benyújtott, és igazolási kérelmet nem csatoló, illetve a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközpont érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 
felülvizsgálati kérelmet első fokon a vizsgaközpont vezetője bírálja el a benyújtástól 
számított 15 napon belül, melyről a vizsgázó határozatban vagy végzésben értesül. A 
jogorvoslat eredménye ellen 15 napon belül lehetséges panasszal élni, amely azonban 
már nem vonatkozhat az értékelésre és amelyet az Oktatási Hivatal-NYAK 
igazgatójának kell címezni, de a vizsgaközpont vezetőjénél kell leadni. A felülvizsgálati 
eljárás halasztó hatályú, azaz addig szünetel a bizonyítványkiadási határidő 
időszámítása, amíg a jogorvoslat le nem zárul.    

 
 

 

 

Az Európai keretreferencia (CEF) és az LCCI EFB szintek közti összefüggés 
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