
  
 
 
 
 
Információ a nyelvvizsgáról 
 
 
 
City & Guilds államilag elismert nemzetközi angol n yelvvizsga 

A Magyarországon közel 20 éves sikertörténetre visszatekintõ, közkedvelt Pitman nyelvvizsga 
korszerűsített változata, a City & Guilds új generációs angol nyelvvizsga ideális választás a 
vizsgázóknak. A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt 
felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az 
egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű 
feladatokkal.  

A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A City & Guilds vizsgaközpont korszerű 
oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal és online tanfolyamokkal segíti a vizsgára való 
felkészülést.  

A City & Guilds angol nyelvvizsga a világ több mint 80 országában jelen van és számos cégen belül 
elismerik, valamint több országban államilag elismert nyelvvizsgának számít.  

Az új vizsga Reading, Writing és Listening, Speaking részekbõl áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált 
vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. 
A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a 
sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.  

Fontos tájékoztató:  

2012-13-ban kizárólag komplexen lehetett letenni a City & Guilds nyelvvizsgákat. Ezért nincs 
törvényi lehet őség arra, hogy azok, akik az egyik részvizsgájuk si kertelensége miatt nem 
kaptak komplex nyelvvizsga bizonyítványt, azok a ko rábbi komplex vizsgájuk sikeres részeit 
bármilyen módon érvényesítsék a 2014-ben letett kom plex vagy részvizsgáknál!  

A nyelvvizsga el őnyei 
 

- nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga 
- ideális választás hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz 
- a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt 
- a feladatok hétköznapiak, életszerűek 
- a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett  
- a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak 
- online vizsgafelkészítő tanfolyam fejlett beszédfelismerő szoftverrel 
- versenyképes vizsgadíjak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Az akkreditált nyelvvizsgák árai:  
 

Akkreditált vizsgák díjai  Írásbeli 
részvizsga 

Szóbeli 
részvizsga  Komplex vizsga  

City & Guilds B1 
Alapfok  16 900 Ft 16 900 Ft 25 800 Ft 

City & Guilds B2 
Középfok   19 600 Ft 19 600 Ft 28 600 Ft 

City & Guilds C1 
Felsőfok  21 600 Ft 21 600 Ft 31 400 Ft 

 
 
A nyelvvizsga felépítése 
 
A City & Guilds Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál 
Magyarországon.  
A vizsgák a következő vizsgarészekből állnak: 
 
írásbeli részvizsga:  
      
1. olvasott szöveg értése   
2. írott szöveg létrehozása    
 
szóbeli részvizsga 
 
1. beszédkészség mérése 
2. hallás utáni szövegértés 
 
komplex vizsga 
írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga 
 
 
Jelentkezés és árak 
 
A City & Guilds Vizsgaközpont egynyelvű angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon. A City & Guilds 
vizsgákat az akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni. A budapesti és vidéki vizsgahelyek aktuális 
listája a www.cityandguilds.hu weboldalon található.  
 
 
Időpontok 2014-ben  
 

Írásbeli  Szóbeli   Jelentkezési határid ő Szintek  

január 24. péntek  jan. 24-25. és jan. 31-feb. 1. január 12. (pót: nincs.) középfok 

március 1. szombat  feb. 28.-márc. 1. és márc. 7-8. február 8. (pót: február 11.) alapfok / középfok / felsőfok 

április 25., péntek  ápr. 25-26. és 29-30. április 4. (pót: április 8.) középfok / felsőfok 

augusztus 8., péntek  aug. 8-9. és 15-16. július 18. (pót: július 22.) középfok / felsőfok 

szeptember 27., szombat  szept. 26-27. és okt. 3-4. szeptember 5. (pót: szept. 9.) alapfok / középfok 

november 29.,  szombat  nov. 28-29. és dec 5-6. november 8. (pót: nov. 11.) középfok / felsőfok 

 
A szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül 
bármelyiken lehetséges.  
A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.  
 



 
 
Nyelvvizsga értékelése 
 
A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: 
amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy City & Guilds 
komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.  
 
Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasott szöveg értése és írott szöveg létrehozása készségeken 
legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.  
 
Sikeres szóbeli részvizsgához a hallás utáni szövegértés és a beszédkészség mérésénél kell 
minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.  
 
Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található: www.cityandguilds.hu 
 
 
Eredmények közlése 
 
A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények 
rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A 
vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.  
Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó 
igazolni tudja személyazonosságát. 
 
Felkészítést segít ő anyagok 
 
További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és minta vizsgavideók a 
www.cityandguilds.hu weboldalon találhatók.  
Az angol nyelvű www.cityandguildsenglish.com honlapon pedig segédanyagok tárháza található mind 
a diákoknak és tanároknak. 
Felkészítő könyvek országosan kaphatók (a Libra Nyelvkönyvboltban és a Famulus Könyvesboltban, 
valamint országosan a Libro-trade hálózatában.) 
 
Online felkészít ő tanfolyamok 

A City & Guilds online tanfolyamok a Közös Európai Referencia Keret minden szintjére kidolgozott 
feladatokkal korszerű interaktív vizsgafelkészítő módszereket kínálnak mind a tanároknak, mind a 
diákoknak. Az online tanfolyam elvégzésének legfőbb előnyei: 

• növeli a sikeres vizsga esélyét 
• nincs helyszínhez kötve a vizsgára való felkészülés, ami rugalmasan illeszthető a napirendbe  
• a tanár online nyomon követheti diákjai fejlődését 
• 3 vizsga feladatsor minden szinten 
• automatikus tanári alámondás a könnyebb tájékozódáshoz 
• a fejlett beszédfelismerő szoftver visszajelzést ad a kiejtés helyességéről 
• ingyenes demó verzió 

Bővebb információért és az ingyenes demó verzió eléréséhez látogasson el a 
www.cityandguildsenglish.com weboldalra. 

City & Guilds gyermek nyelvvizsgák 
 
2014. január 1-től csökkentjük a gyermek nyelvvizsgánk árait:  
 
Young Learners ESOL (írásbeli): 7 600 Ft  
Young Learners Spoken ESOL (szóbeli): 7 600 Ft  
 



A Young Learners vizsgákra új felkészítő könyvek jelentek meg, és már kaphatóak a Libra Books-nál 
bruttó 2 100 Ft-os áron.  
 
 
A Vizsgaközpont elérhet ősége 
A City & Guilds munkatársai szívesen állnak az Önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:  
 
City & Guilds Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont 
1071 Budapest, Peterdy u. 15. 
T +361 4131301 
F +361 4131302 
E info@cityandguilds.hu     
www.cityandguilds.hu 
www.facebook.com/CityandGuildsNyelvvizsgakozpont 
 
Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztat ási Akkreditációs Központ    www.nyak.hu   


