Milyen nyelvvizsga szükséges a diplomához?
1. Alapképzésben (BA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
(15/2006. (IV. 3.) OM rendelet.)
2. Osztott tanári mesterképzésben (MA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén:
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. Tehát az
alapképzés oklevél kiadásának feltételéül támasztott középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél megszerzésével ez a kritérium teljesül, további
nyelvvizsgát nem kér a jogszabály, amennyiben a hallgató alapszakos oklevelét nem eszperantó vagy
lovári nyelvből tett nyelvvizsga alapján kapta meg.
3.

Osztatlan tanárképzésben (OMA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén: az Európai Unió és az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.

4. Művész mesterképzésben (MA) tanulmányokat folytató hallgatók esetén (klasszikus
hangszerművész, klasszikus énekművész, kóruskarnagy, karmester – fúvószenekari karnagy): A
mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
A kivételekről:
A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról
és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő
honosításáról:
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
szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú
nyelvvizsgának felel meg.
Az érettségi bizonyítvány vagy diploma nyelvvizsga-bizonyítványként való elismeréséről szóló igazolást
az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától kell kérni. (Honlap:
www.ekvivalencia.hu, tel: 06-1-374-22-00)
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.
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,
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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 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról:
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 „C” típusú,
b) 40–59% elérése esetén alapfokú „C” típusú,
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
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