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ÉLŐ NYELVEK SZEMINÁRIUMA, (LIVING LANGUAGES SEMINAR), 
nyelviskolát 1948/49-ben alapították. Ez Magyarország legrégebben 
működő nyelviskolája. Az iskola a második világháború után nyitotta meg 
a kapuit és hosszú ideig csak itt lehetett angol, német, francia, olasz és 
spanyol nyelven tanulni. Az iskola adminisztratív és oktatási központja 
Budapest, V. kerület Fejér György utca 8 – 10. szám alatt található. 
Kívánságra központunkban zártkörű oktatást szervezünk. Cégeknél 
kihelyezett oktatást szervezünk, igény szerint Budapesten és a fővároson 
kívül. 
 

A jelenlegi élénk konkurencia közepette is úgy véljük, hogy a 
nyelvoktatás élvonalához tartozunk. Mindezt elősegíti az az óriási, több 
évtizedes tapasztalat, amely jelen van az iskolánk falain belül. A 90-es 
években az intézetünk vezette be és terjesztette el Magyarországon az első 
jelentős nem állami nyelvvizsgát, és ezzel kezdetét vette Magyarországon 
a vizsgáztatás gyakorlatának a megváltozása. Államilag elismert vizsgát 
a budapesti nyelviskolák közül elsőként kezdtünk szervezni. 
 

Felkészültségünkben segítenek a saját fejlesztésű tananyagaink, valamint 
a nagy figyelemmel kiválasztott külföldi tananyagok. Intézetünk 
vizsgahely, így a felkészítés, a vizsgára jelentkezés és a vizsga hármas 
egységének lehetőségét nyújtjuk. Cégünk bevezetettsége, akkreditáltsága, 
a nagyszámú kiképzett, diplomás honi és anyanyelvi tanárunk biztosítéka 
a követelmények alapos ismeretének az általános és akadémiai felkészítés 
során. Tanfolyamokat ajánlunk belföldön és külföldön a 
partneriskoláinkban. 

Intézetünk - 
• 2003-ban előszőr nyerte el az államilag Akkreditált Intézet címét 

a minőségbiztosítás terén. 
• 1990-ben vezette be és terjesztette el Magyarországon a Pitman, 

City and Guilds vizsgákat. 
• 2000-ben elsőként nyerte el az Elte Origó államilag akkreditált 

nyelvvizsgahely státust 
• 2003-ban a beiratkozók száma túllépte az 500.000-es számot. 
• kapcsolatokkal rendelkezik a világ sok országában. 
• számos szakmai és működési gyakorlatot vezetett be hazánkban, 

amelyek ma is nyomon követhetőek. 
• saját publikációkkal rendelkezik: tankönyvcsalád, A-M, M-A 

szótár és sok egyéb kiadvány. 
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