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Szak 

Követelmény: 

(államilag elismert vagy azzal egyenértékű 

nyelvvizsga) 

Ének zene alapfokú „C” vagy középfokú „A  vagy „B” 

Karvezetés alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

Népzene alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

Ügyvitel 
középfokú „C”, kivéve eszperantó-, jel-, holt 

nyelveket 

Magyar 
középfokú „C”, kivéve eszperantó-, jel-, holt 

nyelveket 

Történelem 
középfokú „C”, kivéve eszperantó-, jel-, holt 

nyelveket 

Informatikus könyvtáros 
középfokú „C”, kivéve eszperantó-, jel-, holt 

nyelveket 

Szociálpedagógus alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

Tanító alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

Rajz 

 

Vizuális kommunikáció 

alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B”  

Háztartásökonómia életvitel alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

Biológia 

Fizika 

Földrajz 

Kémia 

Környezetvédelem 

Matematika 

Programozó matematikus 

Számítástechnika 

Technika 

alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

LD képzésben az első diploma megszerzéséhez 

előírt követelmény a feltétel. Előírt nyelvek: 

angol, dán, finn, francia, görög, holland, horvát, 

lengyel, német, olasz, orosz, portugál, román, 

spanyol, svéd, szerb, szlovák, ukrán. 

Testnevelés 

alapfokú „C” vagy középfokú „A vagy „B” 

(Nincs nyelvi megkötés.) LD képzésben az első 

oklevél megszerzéséhez előírt követelmény a 

feltétel. 

Gazdálkodási középfokú „C” (eszperantó is megengedett) 

Nemzetközi kapcsolatok 

Legalább két idegen (közülük az egyik angol vagy francia) 

nyelvből szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga-szigorlat, 
melyek közül a szabadon választott nyelvből letett felsőfokú 

„C” típusú nyelvvizsga is kielégíti a nyelvi követelményeket 

Művelődésszervező középfokú „C” (eszperantó is megengedett) 

Kommunikáció középfokú „C” (eszperantó is megengedett) 

Mezőgazdasági gépészmérnöki 

alapfokú „C”,  kivéve eszperantó ND,LD 

képzésben az első oklevél megszerzéséhez előírt 

nyelvi követelmény a feltétel 

Gépészmérnöki 
Alapfokú „C”, illetve középfokú „A” vagy „B” 

kivéve eszperantó 

Mezőgazdasági mérnöki 

alapfokú „C”, kivéve eszperantó 

ND,LD képzésben az első oklevél 

megszerzéséhez előírt követelmény a feltétel. 

Repülőmérnök angol nyelvből középfokú „C” 

Angol nyelv és irodalom 

Francia nyelv és irodalom 

Német nyelv és irodalom 

Orosz nyelv és irodalom 

A tanulmányok eredményes lezárását követően 

(szakdolgozat beadás) a hallgató mentesül a 

nyelvvizsga követelmény teljesülése alól 

 

 
 Megjegyzés: Szakpáros képzésben a szakok képesítési követelményeiben előírt nyelvvizsgák közül a 

magasabb nyelvvizsga követelményt kell teljesíteni, figyelembe véve mindkét szak idegen nyelvre 

vonatkozó előírásait. 



ALAPSZAKOK 

 

Alapszak (BA,BSc) 

Követelmény :  

(államilag elismert nyelvvizsga 

vagy azzal egyenértékű érettségi 

bizonyítvány, illetve oklevél) 

Ének-Zene  
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből  

Magyar 
középfokú „B2”komplex élő 

idegen nyelvből  

Történelem 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből vagy latinból 

Informatikus könyvtáros 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből  

Szociálpedagógia 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből  

Tanító középfokú „B2” komplex 

Környezetkultúra 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből  

Plasztikai ábrázolás 
közép „B2” komplex élő idegen 

nyelvből  

Képi ábrázolás 
közép „B2”komplex élő idegen 

nyelvből  

Biológia 

Középfokú „B2”komplex 

Fizika 

Földrajz 

Kémia 

Környezettan 

Matematika 

Programtervező informatikus 

Középfokú”B2” komplex olyan 

idegen nyelvből, amelyen a 

szakmának tudományos irodalma 

van (eszperantó és roma nyelvek 

nem)  

Sportszervező 
középfokú „B2”komplex 

Testnevelő-edző 

Gazdálkodási és menedzsment 

középfokú „B2” komplex, 

szaknyelvi vagy felsőfokú „C1” 

komplex általános nyelvvizsga  

Nemzetközi tanulmányok 

Legalább kettő idegen nyelvből 

államilag elismert középfokú „B2” 

komplex típusú nyelvvizsga 

Andragógia 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvbő  

Kommunikáció és médiatudomány 
közép „B2” komplex élő idegen 

nyelvből  

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből (eszperantó és 

roma nyelvek nem) 

Gépészmérnöki 
középfokú „B2”komplex 

(eszperantó és roma nyelvek nem) 

Mezőgazdasági mérnöki 

középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből (eszperantó és 

roma nyelvek nem) 

Közlekedésmérnöki 
középfokú „B2” komplex 

(eszperantó és roma nyelvek nem) 

Közlekedésmérnöki-légiközlekedési hajózó 

középfokú „B2” komplex 

(eszperantó és roma nyelvek  

nem) 
 

 

Pedagógia 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből  

Szabad bölcsészet középfokú „B2” komplex, élő 



Alapszak (BA,BSc) 

Követelmény :  

(államilag elismert nyelvvizsga 

vagy azzal egyenértékű érettségi 

bizonyítvány, illetve oklevél) 

idegen nyelvből  

Társadalmi tanulmányok 
középfokú „B2” komplex élő 

idegen nyelvből 

Anglisztika 

Germanisztika 

Romanisztika, Szlavisztika 

 

A záróvizsga teljesítése a 

nyelvvizsga követelmény 

teljesítését is igazolja 

 
 

 

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK szakmai vizsgakövetelmények alapján előírt nyelvvizsga 

követelményei-2009. január 1. után induló 

 

 

Szak 

Követelmény: (államilag elismert vagy 

azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, 

illetve oklevél) 

Idegen nyelvi kommunikátor 
Általános középfokú „B2”  komplex típusú 

nyelvvizsga 

 

 

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK  

 

 

 

Szak 

Követelmény: (államilag elismert 

vagy azzal egyenértékű érettségi 

bizonyítvány, illetve oklevél) 

Alkalmazott nyelvészet 

egy idegen nyelvből államilag 

elismert, felsőfokú „C1” komplex 

típusú nyelvvizsga vagy egy, az 

alapfokozat megszerzéséhez 

szükséges nyelvtől eltérő további 

nyelvből államilag elismert, 

középfokú „B2” komplex típusú 

nyelvvizsga  

Andragógia 

egy élő idegen nyelvből államilag 

elismert, középfokú ”B2 „komplex 

típusú, nyelvvizsga  

Nemzetközi tanulmányok 

két idegen nyelvből államilag 

elismert, felsőfokú „C1” komplex 

típusú nyelvvizsga vagy egy idegen 

nyelvből államilag elismert, 

felsőfokú „C1” komplex típusú 

nyelvvizsga és további két idegen 

nyelvből középfokú „B2” komplex 

típusú nyelvvizsga 

 

Tanári szak valamennyi szakképzettsége 
Középfokú „B2” komplex típusú 

nyelvvizsga 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2010. május 25. 


