
 

A nyelvvizsga, ami érted van! 

LanguageCert 2020. májusi és márciusi nyelvvizsga 
információk 

 

 
 Kedves Kollégák! 

 

Tájékoztatunk benneteket, hogy a márciusi és májusi vizsgaalkalmat összevontan 

május 22-én (pénteken) tartjuk meg mind B2, mind C1 szinten, amelynek 

pontos hely- és időbeosztásáról a vizsgát megelőzően legkésőbb 10 nappal fognak 

a márciusi és májusi vizsgaidőszakra bejelentkezett vizsgázóink értesítést kapni. A 

vizsgaeseményt kizárólag hagyományos módon, a vizsgázók fizikai jelenlétével 

szervezzük, online vizsgázásra a májusi vizsgaesemény során 

Vizsgaközpontunknál nem lesz lehetőség. 

A vizsgaesemény bonyolítása alatt különös figyelmet fordítunk vizsgázóink és 

kollégáink egészségére: vizsgatermenként 10 főre korlátozzuk a vizsgázók 

számát, biztosítjuk a vizsgázók közötti 1,5 méteres távolságot, gondoskodunk a 

padok alapos fertőtlenítéséről, az ajtókat lehetőség szerint nyitva tartjuk, valamint 

ügyelünk a vizsgázók épületen belüli koordinálására a kisebb csoportosulások 

kialakulásának elkerülése végett. 

A vizsgán kizárólag azon vizsgázók vehetnek részt, akik Felsőoktatási 

intézménybe jelentkeztek a 2020-as általános felsőoktatási felvételi 

eljárás keretében. Azon vizsgázók, akik nem az idén felvételiznek, a vizsgát 

ingyenesen elhalaszthatják a következő őszi vizsgaidőszakra vagy visszaléphetnek 

a vizsgától (visszalépés esetén visszatérítjük a teljes befizetett vizsgadíjat). Erről 

emailes tájékoztatót küldünk minden bejelentkezett vizsgázónknak. 

A vizsgaesemény kizárólag Írásbeli vizsgából fog állni (amely Íráskészség 

és Olvasáskészség vizsgarészekből áll), amelynek sikeres teljesítése esetén a 

vonatkozó kormányrendelet értelmében a vizsgázók megkapják a felvételi 

eljárásban nyelvvizsgák után érvényesíthető többletpontokat. Felhívjuk 

figyelmeteket, hogy a vizsgázók az Írásbeli részvizsga teljesítésével nem kapnak 

komplex vizsgát. A komplex vizsga megszerzéséhez majd egy későbbi időpontban 

pótolniuk kell a Szóbeli részvizsgát. A komplex vizsgára bejelentkezett 

vizsgázóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy automatikusan és díjmentesen a 

következő (szeptemberi) vizsgaalkalomra halasszák a Szóbeli részvizsgájukat, 

vagy visszaigényeljék a komplex vizsga és az Írásbeli vizsgarész különbözeti díját. 

Erről emailes tájékoztatót küldünk minden vizsgázónknak. 

Kérjük kedves vizsgázóinkat, hogy a fentiek értelmében kizárólag csak 

abban az esetben jelentkezzenek, ha az idén felvételiznek. 



 
A jelentkezési határidőt május 5-ig meghosszabbítottuk (jelentkezés: 

https://lcert.nyelvvizsgajelentkezes.hu/). 

A jelenlegi helyzetre való tekintettel nem minden városban lesz lehetőség a 

vizsgák megszervezésére, amely esetben személyesen kapcsolatba lépünk minden 

érintett vizsgázónkkal és egyénileg egyeztetünk a számára legközelebb 

megszervezett vizsga lehetőségéről. 

Kijárási tilalom vagy egyéb, a vizsga megszervezését ellehetetlenítő vis maior 

intézkedés bevezetése esetén a LanguageCert Vizsgaközpont fenntartja a jogot a 

május 22-ei vizsgaesemény időpontjának elhalasztására. 

Köszönjük a megértéseteket. 

 

 

Üdvözlettel, 

LanguageCert Vizsgaközpont 

T: +36 1 612 03 08 

E: info@languagecert.hu 

W: www.languagecert.hu 

English Language Skills Assessment Services Kft. 

1095 Budapest, Soroksári út 48. 

Legyél naprakész a vizsgáinkkal kapcsolatban! Kövess minket a Facebookon! 

www.facebook.com/LanguageCert.hu 

  

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön e-mail címe személyes vagy partneri kapcsolat révén vagy 

továbbképzésen, szakmai konferencián, esetleg online felületeink egyikén történt 

regisztráció után került a terjesztési listánkra. Email-címe kezelésénél teljes mértékben 

betartjuk a vonatkozó Adatvédelmi Törvény előírásait.  

Ha a jövőben nem szeretne több hírlevelet kapni, akkor a leiratkozáshoz kattintson ide vagy 

a leiratkozás gombra.  

Hírlevél küldő adatai: English Language Skills Assessment Services Kft. (1095 Budapest, 

Soroksári út 48.)  

www.languagecert.hu 

  

 

 

https://lcert.nyelvvizsgajelentkezes.hu/
https://x.amega.hu/sub.php?email=hidvegik@gmail.com&id=448&pid=2&lang=hu&uid=d9b4d1eb37d07a903e734abd436d976d
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