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Nyelvi követelmények és mentességek az Edutus Főiskolán 
 

1) Az Edutus Főiskolán a tanulmányai alatt előírt nyelvi követelmények 
lehetnek 

a) a tanterv részeként előírt nyelvi tantárgyak 

b) az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgák 

a) a tanterv részeként előírt nyelvi tantárgyak 

 
A mintatanterv részeként előírt nyelvi tárgyak teljesítése kötelező. A nyelvi tárgyak tel-
jesítése része a végbizonyítvány kiállításának. A teljesítések alól nem adható felmentés. 
Ugyanakkor a nyelvi tárgyakra is vonatkozik a validáció, a már megszerzett ismeretek 
(megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok) beszámítása. 
 
Alapképzés 

Félév mechatronikai mérnök 

gazdálkodási és  
menedzsment,  

kereskedelem és  
marketing, 

műszaki menedzser 

nemzetközi gazdálkodás,  
turizmus-vendéglátás 

I. 
Nyelvi szintfelmérő Nyelvi szintfelmérő 

Nyelvi szintfelmérő  
(nyelvenként) II. 

III. Műszaki szaknyelv I. Gazdasági szaknyelv I. Gazdasági szaknyelv I. (1. nyelv) 

IV. Műszaki szaknyelv II. Gazdasági szaknyelv II. Gazdasági szaknyelv II. (1. nyelv) 

V. - - Gazdasági szaknyelv III. (2. nyelv) 

VI. - - Gazdasági szaknyelv IV.(2. nyelv) 

Az alapszakokon a szaknyelvtanulás megkezdésének előfeltétele a megbízható általános nyelvi 

készség, amit a nyelvi szintfelmérő teljesítésével kell igazolni. A sikeresen teljesített nyelvi szint-

felmérő után lehet a szaknyelveket tanulni. 

Felsőoktatási szakképzés 

Félév 
gazdálkodási és menedzsment  

kereskedelem és marketing 
nemzetközi gazdálkodási  

turizmus-vendéglátás  

I. Idegen nyelv I. Idegen nyelv I. 

II. Idegen nyelv II. 
Idegen nyelv II.  
Szakmai nyelvvizsga felkészítő I. 

III. Nemzetközi tárgyalások idegen nyelven 
Nemzetközi tárgyalások idegen nyelven 
Szakmai nyelvvizsga felkészítő II. 

IV. - - 

 

Mesterképzés, szakirányú továbbképzés 
A mintatantervek nem tartalmaznak nyelvi tantárgyakat. 
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Nyelvi tanulási nehézségek, diszlexia: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. 49.§ (8) pontja ad iránymutatást 
a fogyatékossággal rendelkező számára nyújtható kedvezményekről, azzal a kitétellel, 
hogy „Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául 
szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél 
által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi 
követelmények alóli felmentéshez.” Tehát több felkészülési időt, segédeszközöket 
lehet biztosítani, de a szakmai követelmények alól, így a szaknyelvi tárgyak teljesítése 
alól nem adható felmentés.  
 

b) Az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsga követelmények 

 
Az oklevél kiadás feltételének meghatározott nyelvvizsga követelmények a 2006. szep-
tember 1-től hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók számára. (2006/2007tanévtől) 
 

szak A képzési kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsga 

nemzetközi gazdálkodás felsőoktatási szak-
képzés 

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszer-
zéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag 
elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettsé-
gi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szak-
képzés 

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszer-
zéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzé-
si területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizs-
ga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve 
oklevél szükséges. 

műszaki menedzser alapszak,  
mechatronikai mérnök alapszak  

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen 
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típu-
sú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

gazdálkodási és menedzsment alapszak,  
kereskedelem és marketing alapszak  

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen 
nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típu-
sú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy állami-
lag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyít-
vány vagy oklevél szükséges.  

nemzetközi gazdálkodás alapszak,  
turizmus és vendéglátás alapszak  

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen 
nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típu-
sú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga - 
amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) 
komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható - vagy 
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél 
szükséges. 

 
Nyelvi tanulási nehézségek, diszlexia: 

A szakértői szakvélemény alapján felmentés adható az oklevél kiadásához nyelvvizsga 
követelmények teljesítése alól. 



 

 

 3 

 
Intézményi azonosító:   

FI83139 

 
Oktatásszervezési Osztály 

1114 Budapest, Villányi út 11–13. 

+36 (1) 450 24 20 

+36 (1) 883 98 58 

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 

+36 (34) 520 400 

+36 (34) 520 406 

 
Az oklevél kiadás feltételének meghatározott nyelvvizsga követelmények a 2002 és 
2005 között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók számára. (2002/2003 tanévtől 
2005/2006 tanévig) 
 

szak előírt nyelvvizsga 

gazdálkodási főiskolai szak 
Az oklevél megszerzésének feltétele egy élő idegen nyelvből 
legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egye-
nértékű szaknyelvi vizsga. 

idegenforgalmi és szálloda főiskolai szak 
kereskedelmi főiskolai szak  

Az oklevél megszerzésének feltétele egy élő idegen nyelvből 
legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egye-
nértékű szaknyelvi vizsga. 

 
Az oklevél kiadás feltételének meghatározott nyelvvizsga követelmények a 1996 és 
2001 között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók számára. (1996/1997 tanévtől 
2001/2002 tanévig) 
 

szak előírt nyelvvizsga 

gazdálkodási főiskolai szak 
Az oklevél megszerzésének feltétele legalább egy idegen 
nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű 
nyelvvizsga, 

idegenforgalmi és szálloda főiskolai szak 
kereskedelmi főiskolai szak  

Az oklevél megszerzésének feltétele két idegen nyelvből lega-
lább középfokú, C típusú állami, illetőleg azzal egyenértékű 
nyelvvizsga. 

 
 

2) Az Edutus Főiskolán elfogadható szaknyelvi vizsgák: 
 
http://www.oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga 
 

BME nyelvvizsgák gazdasági szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 

BCE OECONOM közgazdasági szaknyelvi vizsga kétnyelvű 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK szaknyelvi vizsgarendszer, kétnyelvű 

BGF üzleti szaknyelvi vizsga kétnyelvű 

BGF idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 

BGF pénzügyi szaknyelvi vizsga kétnyelvű 

LCCIEB EFB angol üzleti szaknyelvi vizsga egynyelvű 

KITEX kereskedelmi szaknyelvi vizsga egynyelvű 

KITEX idegenforgalmi szaknyelvi vizsga egynyelvű 

gazdálKODÓ gazdasági szaknyelvi vizsga kétnyelvű 

Zöld Út gazdálkodási menedzsment szaknyelvi vizsga, kétnyelvű 

 

http://www.oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga

