
LEXINFO informatikai szaknyelvi nyelvvizsga 

Mint ISZE-tag egy speciálisan informatikával foglalkozók számára ajánlott nyelvvizsgára 

szeretném felhívni az olvasó figyelmét. Bár a vizsga régóta létezik, eddig nem hallottam róla. 

2013. októberében az ISZE által szervezett Tehetségnapon ismerkedtem meg a vizsgával 

illetve az ISZE és az LSI Oktatóközpont lehetséges együttműködésével.  

A LEXINFO informatikai szaknyelvi nyelvvizsga nagyon jó választás lehet mindenkinek, 

aki járatos ezen a szakterületen. Államilag elismert (akkreditált) nyelvvizsga, így hasznos 

lehet továbbtanuláshoz, álláskereséshez egyaránt.  

Az angol és német nyelven elérhető nyelvvizsgán mindhárom szokásos szint válaszható: 

alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1).  

A vizsga kétnyelvű, szóbeli és írásbeli részekből áll. Az írásbeli bizonyos részein szótár is 

használható. B2 és C1 szinten a szóbeli vizsga specialitása egy idegen nyelvű szakmai 

kiselőadás, melyet a vizsga előtt kell elkészíteni.  

Minkét vizsgarészben kizárólag informatikai, infokommunikációs témákkal találkozik a 

vizsgázó. Ez a tény rendkívül megkönnyíti az ezen a területen jártas diákok, szakemberek 

számára a felkészülést, hiszen feltehetőleg már eleve otthon vannak a vizsgán előforduló 

témákban. Nagyon mély elektronikai vagy műszaki ismeretekre azonban nincs szükség. 

A vizsgára való felkészüléshez tanfolyamokat illetve online tananyagokat is kínálnak a 

szervezők. Ezek segítségével megismerkedhetünk a feladattípusokkal, képet kaphatunk 

például az elvárt szókincsről. 

Évente több alkalommal van lehetőség vizsgázni, 2014-ben például négyszer. Idén az első 

vizsgalehetőség február végén lesz, erre jelentkezni 2014. január 24-ig lehet.  

Vizsgahelyek több városban találhatók: Budapesten, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, 

Pécsett, Kecskeméten és Nyíregyházán. 

Személyes tapasztalatomat is szeretném megosztani. C1 típusú általános angol 

nyelvvizsgára készültem, amikor hallottam a LEXINFO nyelvvizsgáról. Mivel magam is 

informatikával foglalkozom, amikor megismertem a vizsga részleteit, nyilvánvalóvá vált 

számomra, hogy sokkal könnyebben felkészülhetek erre, mint egy általános nyelvvizsgára.  

A felkészülésben nagy segítségemre volt az online tananyag, és sikerült is a vizsga. Nagyon 

jó tapasztalatot szereztem a vizsgáztatókról, akik barátságos légkörrel, kedves hozzáállással 

segítették a nyugodt vizsgakörülmények megteremtését. Minden informatikában járatos 

diáknak, szakembernek meleg szívvel ajánlom ezt a remek lehetőséget. 

A vizsgával kapcsolatos további információk a vizsgát szervező LSI Informatikai 

Oktatóközpont oldalán találhatók: http://www.lsi.hu/nyelvvizsga 
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