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MÜTF Oktatási Központ

Tárgy: Nyelvvizsga követelmények az

Székelyudvarhely

Edutus Főiskolán

Az Edutus Főiskola által a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központban folytatott
kereskedelem és marketing alapképzési szakon (2006 előtt kereskedelmi szakon) az

oklevél kibocsátáshoz szükséges nyelvvizsga követelmények tárgyában az alábbiakról
tájékoztatom:

Vonatkozó jogszabályok:
− 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
− 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
− 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról

− 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeiről

− 4/1996.

(I.18.) Kormányrendelet

a

szakjainak képesítési követelményeiről

közgazdasági

felsőoktatás

alapképzési

− 77/2002. (IV. 13.) Kormányrendelet a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési
követelményeinek a kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről

− 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatásról

és

a

külföldön

kiállított,

idegennyelv-tudást

nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
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Szak
Jogszabály szerinti nyelvi követelmény
1996/1997 – 2001/2002. tanévekben kezdett évfolyamok esetén
Kereskedelmi

két nyelvből legalább középfokú (B2) C (komplex) típusú nyelvvizsga

Kereskedelmi

egy elő idegen nyelvből legalább középfokú (B2) C (komplex) típusú
szaknyelvi vizsga

2002/2003 – 2005/2006. tanévekben kezdett évfolyamok esetén

2006/2007. tanévben vagy később kezdett évfolyamok esetén*
legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex
Kereskedelem
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag
és marketing
elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy
ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
1. A fenti nyelvtudás igazolására az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat
lehet felhasználni, mely bizonyítványok biztonsági okmányok, tartalmi, formai,
kiállítási előírások vonatkoznak rájuk.
2. A külföldön (nem Magyarországon) kiállított nyelvvizsga-bizonyítványokat
honosítani kell. (137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 13.§) Nem minden sikeres
nyelvvizsgát
igazoló
bizonyítvány
honosítható.
Részletek:
http://www.nyak.hu/doc/honositas/honositas_nyelv3.asp

3. Nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratok (137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet 14.§)
a) Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag
elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány,
az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél,
valamint a tudományos fokozat odaítélésére kijelölt hatóság által kiállított és
hazai felsőoktatási intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által
honosított okirat az oktatás, vagy a tudományos fokozatok esetében a
fokozatszerzési eljárás nyelve szempontjából, államilag elismert általános,
egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
Ez alapján tehát az olyan romániai középiskolában szerzett érettségi
bizonyítvány, amelynek oktatási nyelve minden tantárgy tekintetében
román, általános, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg, ezért az
1996/1997-2001/2002-es tanévekben kezdett hallgatók esetén az egyik
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nyelvvizsgát, a 2006/2007. tanévtől kezdődően beiratkozott hallgatók esetén
pedig a szükséges egy nyelvvizsgát kiválthatja.
b) A külföldön vagy Magyarországon szerzett nemzetközi érettségi
bizonyítvány az oktatás nyelvén, államilag elismert általános, egynyelvű,
komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
c) 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.

Ez alapján tehát az olyan romániai középiskolában szerzett érettségi
bizonyítvány, amelynek oktatási nyelve magyar, általános, komplex típusú
középfokú nyelvvizsgának felel meg, ezért az 1996/1997-2001/2002-es
tanévekben kezdett hallgatók esetén az egyik nyelvvizsgát kiválthatja.

d) 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.

Ez alapján tehát egy romániai magyar nyelvű középiskolában legalább két évig
tanult és eredményesen lezárt tantárgy, amelynek oktatási nyelve nem
magyar, hanem pl. román, komplex típusú, általános felsőfokú
nyelvvizsgának felel meg.
(Közismereti tantárgy minden olyan tantárgy, amely nem szakmai tantárgy.
pl.: román nyelv és irodalom, történelem, matematika, kémia, földrajz, biológia,
ének-zene stb.)
Ezért az 1996/1997-2001/2002-es tanévekben kezdett hallgatók esetén az
egyik nyelvvizsgát, a 2006/2007. tanévtől kezdődően beiratkozott hallgatók
esetén pedig a szükséges egy nyelvvizsgát a fenti kritériumoknak megfelelő
tantárgy eredményes lezárásáról hozott igazolás kiválthatja.

H-2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
+36 34 520 400
+36 34 520 406
mail@edutus.hu

H-1114 Budapest, Villányi út 11–13.
+36 1 450 24 20
+36 1 883 98 58
mail@edutus.hu

www.edutus.hu

Intézményi azonosító:
FI83139

A hallgatók teendői:
1. esetben: a megkapott eredeti nyelvvizsga-bizonyítványt a MÜTF Oktatási
központ tanulmányi adminisztrátorának kell bemutatni.

2. esetben: a megkapott eredeti honosított nyelvvizsga-bizonyítványt a MÜTF
Oktatási központ tanulmányi adminisztrátorának kell bemutatni.

3. esetben: A Neptunban a Neptun/Ügyintézés/Kérelmek felületen a „Kérelem
nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratok elfogadására” kérelmet kell
kitölteni.

Az eredeti érettségi bizonyítványt, vagy a középiskolai bizonyítványt és a

középiskolai igazolást az oktatás nyelvéről a MÜTF Oktatási központ tanulmányi
adminisztrátorának kell bemutatni. A másolatokat a kérelemhez csatolni kell.

a) esetben a hallgatónak igazolást kell hoznia a középiskolából, hogy az
oktatás és az érettségi nyelve a román volt.

d) esetben a hallgatónak a középiskolából igazolást kell hoznia, hogy az

adott tantárgy oktatási nyelve román volt.
Tatabánya, 2017. március 2.

Némethné Dr. Gál Andrea s.k.
oktatási rektorhelyettes
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