
 
Érvényes  2015.03.03-tól  

 

 

City and Guilds  

 
NYELVVIZSGA-

SZINTEK 

        
KOMPLEX 

VIZSGA 

(szóbeli és 

írásbeli) 

 
SZÓBELI 

 
 

RÉSZVIZSGA 

 

 
ÍRÁSBELI 

 
 

RÉSZVIZSGA 

  
  ÁLLAMILAG ELISMERT  

        min. 60%-os                     

        eredménnyel 

Achiever- 
B1 (alapfok) 

 

28.800 Ft 
 

16.900 Ft 16.900 Ft  Alapfokú nyelvvizsgaként 

 Communicator- 
B2 (középfok) 

 

31.600 Ft 
 

19.900 Ft 19.900 Ft Középfokú nyelvvizsgaként 
 

Expert- 

C1 (felsőfok) 

34.400 Ft 21.900 Ft 21.900 Ft  Felsőfokú nyelvvizsgaként 

 

 

 

Vegye igénybe a nyelvtanfolyamainkat, próbavizsgánkat!  

 
 

VIZSGAIDŐPONTOK 
 

  JELENTKEZÉSI 
     HATÁRIDŐ 

PÓTJELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ 

B1, B2: 2015. február 07. január 16. január 20. 

B2, C1: 2015. március 21. február 27. március 03. 

B2, C1: 2015. május 09. április 17. április 21. 

 

A City & Guilds Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont 2015. március 2-i értesítése szerint a City & 
Guilds londoni vezetősége úgy döntött, hogy 2015. augusztus 31-ével megszünteti az angol 
nyelvvizsgák kínálatát az egész világon.  
 
City & Guilds nyelvvizsgát Magyarországon utoljára 2015. májusában lehet letenni.  
 
A City & Guilds nemzetközi és a Magyarországon kibocsátott államilag elismert nyelvvizsga 
bizonyítvány sohasem évül el, tehát annak ellenére, hogy a City & Guilds kivonul a nyelvvizsga piacról, 
az eddig megszerzett bizonyítványok örökre érvényesek maradnak! 
 
A vizsgázóinknak az elkövetkező vizsgákra sikeres nyelvvizsgázást kívánunk, köszönjük a 
vizsgázóink és a vizsgára felkészítő kollégáink bizalmát! 

 

 
 

 

 

 

Jelentkezési feltétel: a jelentkezés naptári évében betöltött 14. év. Nyelvvizsgára jelentkezni csak 
interneten lehet, a www.cityandguilds.hu honlapon. A vizsgahely a vizsga után 30 nappal emailben 

(email cím hiánya esetén levélben) értesíti a vizsgázókat az eredményekről. A felülvizsgálati 
kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől számítva 15 napon belül nyújthatja be a vizsgázó.  

Hallássérült, dyslexiás, látássérült, mozgássérült és egyéb fogyatékkal élő vizsgázó a vizsga 
bonyolítása során egyénileg meghatározott segítséget kaphat. A fogyatékosság tényét és az 

igényelt segítséget a jelentkezéskor írásban kell igazolni. Bármilyen vizsgacsalás vagy más személy 
nevében történő vizsgázás esetén a vizsgahely rendőrségi eljárást kezdeményez.  

További info a www.cityandguilds.hu honlapon található. 

CITY AND GUILDS ÁLLAMILAG ELISMERT, AKKREDITÁLT 
VIZSGAHELYE 

ILS NYELVISKOLA 
NYÍREGYHÁZA, Széchenyi u. 9. TT/7 
TEL.: 42-313-315     FAX: 42-313-315 
info@ilsnyh.hu    www.ilsnyh.hu 

 

A vizsga alatt saját egynyelvű szótár használata megengedett. Pótjelentkezés díja: 3000.- Ft  

http://www.cityandguilds.hu/
http://www.ilsnyh.hu/

