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1. Alapképzésben (BA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén: 

Alapképzés Idegennyelvi követelmény: 

Anglisztika 
Germanisztika 
Romanisztika 

Újlatin nyelvek és kultúrák 

Az alapfokozat megszerzéséhez a felsőfokú (C1), komplex 

típusú nyelvvizsga szintjének megfelelő nyelvtudás 

szükséges az adott nyelvből (nyelvi szakirányból). A 

záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését 

igazolja. 

Közösségszervezés 
Pedagógia 
Pszichológia 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

Magyar 

Szabad bölcsészet 

Informatikus könyvtáros 
Kommunikáció- és médiatudomány 

Politikatudományok 
Szociális munka 

Szociológia 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

Néprajz 
Történelem 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből 

vagy latin nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-

filológia) 

Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, 

olasz, orosz, spanyol nyelvekből egy államilag elismert, 

legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele klasszika-

filológiai szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú 

(B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-

követelmények teljesítését igazolja. 

Szlavisztika  Az alapfokozatú diploma megszerzéséhez a választott 

szakirány célnyelvének a középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A 

záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését 

igazolja. 

Nemzetközi tanulmányok Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen 

nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a 

társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok, vagy az 

államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi 

(nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási 

menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-

vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, 

közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik 

általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű 

bizonyítvány vagy oklevél. 
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2. Felsőoktatási szakképzésben (FOSZK) tanulmányokat folytató hallgatók esetén: 

Kommunikáció és média A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség 

megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú 

államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 

Szociális és ifjúsági munka nincs idegen nyelvi követelmény 

3. Tanárszakon (MA, OMA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén: 

Tanárképzés Idegennyelvi követelmény: 

Osztott tanári mesterképzés  

(2009-2016) 

Egy idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú 

(B2) komplex típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga 

letétele szükséges olyan nyelvből, amelyen a szakképzettség 

tudományterületének, a pedagógiának és a pszichológiának 

tudományos szakirodalma van.  

Osztatlan tanári mesterképzés  

Nappali tagozaton 2013-tól 

Levelező tagozaton 2017-től (rövid 
ciklusú vagy osztatlan osztott)  

Az Európai Unió (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, 

francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, 

magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, 
szlovák, szlovén) és az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(angol, arab, francia, orosz, kínai, spanyol) hivatalos 

nyelveiből vagy romani illetve lovári (cigány) vagy beás 
(cigány) nyelvből legalább egy, államilag elismert 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

4. Diszciplináris mesterképzésben (MA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén: 

Mesterképzés Idegennyelvi követelmény: 

Andragógia 
Könyvtártudomány 

Kulturális mediáció 

Szociálpolitika 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen 

nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

Neveléstudomány 

 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

Anglisztika 

Amerikanisztika 
A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – az angolon 

kívüli – idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) 

komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

Esztétika 

Filozófia 
Kommunikáció és médiatudomány 

Magyar nyelv és irodalom 

Néprajz 
Történelem 

 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú 

nyelvvizsga, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez 

szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag 

elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy 

ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

szükséges. 
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Finnugrisztika 
 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert 

felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy, az 

alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további 

idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex 

típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A záróvizsga letétele 

finn nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga-

követelmények teljesítését igazolja. 

Fordító és tolmács A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga 

vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és 

egy másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) 

komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél. 

Német nyelv és irodalom A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat 

megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további 

idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex 

típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

Pszichológia A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – 

melyek közül az egyik az angol – államilag elismert 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

Szlavisztika A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – a választott 

specializáció nyelvén kívüli – idegen nyelvből államilag 

elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy 

ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 

szükséges. A záróvizsga letétele az adott szláv nyelvből 

felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények 

teljesítését igazolja. 

Szociológia A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy 

német nyelvből szerzett – államilag elismert legalább 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy 

másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább 

középfokú (B2), komplex nyelvvizsga, vagy ezzel 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 

szükséges.  

 

Nyelvvizsgával egyenértékű dokumentumok az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet szerint: 

1. Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi 

közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, illetve államilag elismert, külföldi 

felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert 

általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi oklevél az 

elismert vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföldi bizonyítvány, amely olyan 

szakképzettséget tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött 
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szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú 

nyelvvizsgának felel meg.  

2. A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, 
külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam 
hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú 
középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott 
állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és 
eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve 
szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú 
nyelvvizsgának felel meg. 

3. A magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben élő, vagy holt idegen nyelv 
szakon szerzett bölcsész, valamint élő vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári, 
nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári, továbbá tanító szakon 
idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult idegen nyelv 
szempontjából felel meg államilag elismert, általános,  

a. Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű,  

b. külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű,  

komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának.  

4. Az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél, a 
szakképzettségben jelölt nyelv szempontjából felel meg államilag elismert,  

a. Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű,  

b. külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű,  

komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának.  

5. Az alapszakos bölcsész idegen nyelv szakirányt jelölő oklevél, a szakirányban tanult nyelv 
szempontjából, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti 
szintnek megfelelő szintű,  

a. Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű,  

b. külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű,  

komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.  

(A jogszabály alapján tehát az anglisztika, germanisztika, romanisztika, újlatin nyelvek és 
kultúrák (4. pont) alapszakos oklevél felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgával egyenértékű, az 
ókori nyelvek és kultúrák, valamint szlavisztika (5. pont) alapszakos oklevél pedig középfokú 
(B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.) 

6. A külföldön vagy Magyarországon szerzett nemzetközi érettségi bizonyítvány az oktatás 
nyelvén, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú 
nyelvvizsgának felel meg. 

7. Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi köznevelési intézményben, 
szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, magyar nyelven folytatott és 
befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert 
magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. 

Nyelvvizsgával egyenértékű dokumentumok az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló  

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint: 

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi 

oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette 

az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben 

meghatározott módon,  

a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,  

b) 40–59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,  

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 


