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Nyelvvizsgára vonatkozó követelmények 
 

(I) Az egyes szakok képzési és kimeneti követelményei a fokozat megszerzéséhez 

szükséges, előfeltételként meghatározott általános nyelvvizsga követelményeivel 

kapcsolatban a következőképpen rendelkeznek: 

 

a) óvodapedagógus alapképzési szakon: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy 

idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi 

szakirányon végzettek esetén a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését 

igazolja. 

 

b) tanító alapképzési szakon: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nemzetiségi szakirányon és az 

idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-

követelmények teljesítését igazolja. 

 

c) szociálpedagógia alapképzési szakon: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő 

idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

 

d) kántor alapképzési szakon: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 

államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

 

e) csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szakon: A szak képzési és 

kimeneti követelményéhez kapcsolódó a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet meghatároz idegen nyelvi 

alapszintű ismereteket, ugyanakkor a képzési és kimeneti követelmény nem határoz meg 

nyelvvizsga követelményt. 

 

f) szakirányú továbbképzési szakokon: A szakirányú továbbképzésekről a felsőoktatási 

intézmények saját hatáskörben döntenek, azaz ők határozzák meg a felvétel feltételeit, 

határidejét, módját, az oktatás tantervét, tematikáját. A főiskola által az Oktatási Hivatalban 

regisztrált szakirányú továbbképzési szakokon a képzési és kimeneti követelmény nem 

határoz meg nyelvvizsga követelményt.  

 

(II) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) bekezdése a 

következőképpen rendelkezik: 

 
A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e 

törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény 

szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely 

igazolja, hogy 
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a) alapképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi 

komplex, 

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).  

A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal 

a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként 

elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgakánt köteles elfogadni. 

 

(III) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (1)–(3) 

bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

 
(1) Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a 

követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő 

megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható 

utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. 

(2) Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben 

meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-

követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított 

három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az 

oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a 

felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek.  

Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát. 

(3) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott hatfokozatú nyelvvizsgarendszer és az 

alap-, közép-, illetve felsőfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá 

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjét a Kormány határozza meg. 

 

A (2) bekezdés felhatalmazása alapján a főiskolai keretek között megszervezett ún. belső nyelvvizsga letételére 

továbbra is lehetőségük van az arra jelentkező és a rendeletben felsorolt követelményeknek megfelelő 

hallgatóknak. 

 

(IV) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásához kapcsolódó – jelenleg is hatályos – 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet 18. § 

(1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 
 

A fogyatékossággal élő hallgató számára – kérelmére – a felsőoktatási intézmény a tanterv előírásaitól részben 

vagy egészében eltérő követelményeket állapíthat meg, illetve – figyelemmel a felsőoktatási törvény 39. §-ának 

(7) bekezdésére – azok teljesítésétől eltekinthet.  

 

 

 

          (V) Mivel a rendelet egy lehetséges állapotot mutat be, illetve ajánlást fogalmaz meg, 

így az adott felsőoktatási intézmény hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy jelen esetben a 

nyelvvizsgára vonatkozóan hogyan jár el. Ezt figyelembe véve a felsőoktatási intézmény saját 

hatáskörben eljárva is rendelkezhet a nyelvvizsga-követelmények jogszabályban előírt teljes 

megtartásáról vagy azok részleges elengedéséről. 

 
 

 

Vác, 2015. február 10. 
 

 

 


