
Tájékoztató  
az informatikus közgazdász (gazdasági informatikai) szak, gazdálkodási és menedzsment, 

kereskedelem és marketing és műszaki menedzser alapszak, valamint vállalkozásfejlesztés és 
Mérnöktanár mesterszak  

nyelvvizsga-követelményéről 
 

Informatikus közgazdász és gazdasági informatika főiskolai szakon a hatályos követelmény idegen 

nyelvből:  

Egy élő idegen nyelvből tett államilag elismert középfokú, B2 típusú komplex szaknyelvi1 nyelvvizsga 

vagy felsőfokú C1 típusú komplex általános2 nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű érettségi vizsga 

vagy oklevél szükséges.1 

 

Műszaki menedzser főiskolai szakon a hatályos követelmény idegen nyelvből: 

Egy élő idegen nyelvből tett államilag elismert legalább alapfokú, B1 típusú komplex általános2 

nyelvvizsga vagy államilag elismert középfokú, B2 típusú írásbeli vagy szóbeli általános2 nyelvvizsga, 

illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon a hatályos követelmény idegen nyelvből:  

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú, B2 típusú komplex szaknyelvi1 vagy 

államilag elismert felsőfokú, C1 típusú komplex általános2 nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 

Műszaki menedzser alapképzési szakon a hatályos követelmény idegen nyelvből:  

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú, B2 típusú komplex általános2 

nyelvvizsga illetve azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

 

Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a hatályos követelmény idegen nyelvből: 

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú, B2 típusú komplex szaknyelvi1 vagy 

államilag elismert felsőfokú, C1 típusú komplex általános2 nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű 

érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges 

 

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon a hatályos követelmény idegen nyelvből:  

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú, B2 típusú 

komplex általános nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú, B2 típusú 

komplex szaknyelvi1 nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú, C1 

típusú komplex általános2 nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

                                                           
1 Jelen tájékoztató 1. és 2. sz. mellékletében megtalálható a hallgatóktól elfogadható, akkreditált szaknyelvi vizsgák listája (1. sz. 

melléklet 2016.01.01 előtt záróvizsgát tett hallgatókra, míg a 2. sz. melléklet a 2016.01.01 után záróvizsgát tett hallgatókra 

vonatkozik) 
2 2016. január 1. előtt záróvizsgát tett hallgatók esetében az Egyetem az angol, német, spanyol, olasz, francia, portugál, orosz 

nyelvek valamelyikéből letett, az adott szak oklevél kiadásához előírt szintű nyelvvizsgát fogadja el az oklevél kiadásának 

feltételeként (TVSZ 37.§ (4)). A 2016. január 1. után záróvizsgát tett hallgatók esetében bármely idegen nyelvből letett, az adott 

szak oklevél kiadásához előírt szintű nyelvvizsgát elfogadja az Egyetem az oklevél kiadásának feltételeként (TVSZ 37.§ (2)). 



 

Mérnöktanár mesterképzési szakon a hatályos követelmény idegen nyelvből:  

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú, B2 típusú komplex 

általános2 nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 

Az OE KGK 2015. április 13-án meghozott KGK-KT-III/453/2015 számú határozatával az informatikus 

közgazdász (gazdasági informatikai) főiskolai szak, a műszaki menedzser főiskolai szak, a 

gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a műszaki menedzser 

alapképzési szakok, illetve a vállalkozásfejlesztés és mérnöktanár mesterképzési szakok 

nyelvvizsga-követelményeit a fentiek szerint határozza meg. 

 

A Kari Tanács egyhangúan elfogadta a nyelvvizsga-követelményeket szabályozó Tájékoztatót. 

 
 
Budapest, 2016. október 27. 
 

Dr. Szeghegyi Ágnes 
oktatási dékánhelyettes 

 
 
 



1. sz. melléklet 

 
2016. 01. 01. előtt záróvizsgát tett 

informatikus közgazdász (gazdasági informatika) szakos, gazdálkodási és menedzsment, 
kereskedelem és marketing alapszakos, valamint vállalkozásfejlesztés mesterszakos 

hallgatóktól elfogadható, akkreditált szaknyelvi vizsgák listája 
 

Vizsgarendszer neve Elfogadott nyelvvizsgák Vizsgaközpont 

BME nyelvvizsgák, 

gazdasági szaknyelvi 

nyelvvizsga 

angol gazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

francia gazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

német gazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

BME Nyelvvizsgaközpont 

BGE üzleti szaknyelvi 

vizsgarendszer 

BGE pénzügyi szaknyelvi 

vizsgarendszer 

angol üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 

angol pénzügyi szaknyelvi, kétnyelvű 

francia üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 

német üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 

német pénzügyi szaknyelvi, kétnyelvű 

olasz üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 

orosz üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 

spanyol üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 

Budapesti Gazdasági 

Egyetem 

Nyelvvizsgaközpont 

OECONOM 

angol közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

francia közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

német közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

olasz közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

orosz közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

portugál közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

spanyol közgazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

Corvinus 

Nyelvvizsgaközpont 

EuroPro 
angol üzleti szaknyelvi, egynyelvű 

angol üzleti szaknyelvi, kétnyelvű 
Euro Nyelvvizsga Központ 

gazdálKODÓ 

angol gazdasági szaknyelvi, egynyelvű 

angol gazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

német gazdasági szaknyelvi, egynyelvű 

német gazdasági szaknyelvi, kétnyelvű 

KJF Nyelvvizsgaközpont 

Zöld Út gazdálkodási 

menedzsment szaknyelvi 

vizsga 

angol gazdálkodási menedzsment szaknyelvi, kétnyelvű 

francia gazdálkodási menedzsment szaknyelvi, kétnyelvű 

német gazdálkodási menedzsment szaknyelvi, kétnyelvű 

Szent István Egyetem 

Zöld Út 

Nyelvvizsgaközpont 

LCCIEB EFB angol üzleti 

szaknyelv 
angol üzleti szaknyelvi, egynyelvű 

GB Resources Oktatási és 

Tanácsadó Kft. 

KITEX kereskedelmi 

szaknyelvi vizsga 

angol kereskedelmi szaknyelvi, egynyelvű 

német kereskedelmi szaknyelvi, egynyelvű 

KIT Szakmai Nyelvoktatási 

és Vizsgaközpont 

 
Budapest, 2016. október 27. 

Dr. Szeghegyi Ágnes 
oktatási dékánhelyettes 



2. sz. melléklet 

 
2016. 01. 01 után záróvizsgát tett 

informatikus közgazdász (gazdasági informatika) szakos, gazdálkodási és menedzsment, 
kereskedelem és marketing alapszakos, valamint vállalkozásfejlesztés mesterszakos 

hallgatóktól elfogadható, akkreditált szaknyelvi vizsgák listája 
 

Vizsgarendszer neve Vizsgaközpont 

BME nyelvvizsgák, gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga BME Nyelvvizsgaközpont 

BGE üzleti szaknyelvi vizsgarendszer 

BGE pénzügyi szaknyelvi vizsgarendszer 

Budapesti Gazdasági 

Egyetem 

Nyelvvizsgaközpont 

OECONOM 
Corvinus 

Nyelvvizsgaközpont 

EuroPro Euro Nyelvvizsga Központ 

gazdálKODÓ KJF Nyelvvizsgaközpont 

Zöld Út gazdálkodási menedzsment szaknyelvi vizsga 

Szent István Egyetem 

Zöld Út 

Nyelvvizsgaközpont 

LCCIEB EFB angol üzleti szaknyelv 
GB Resources Oktatási és 

Tanácsadó Kft. 

KITEX kereskedelmi szaknyelvi vizsga 
KIT Szakmai Nyelvoktatási 

és Vizsgaközpont 

 

A 2016. január 1. után záróvizsgát tett hallgatók esetében bármely idegen nyelvből letett, az adott szak oklevél 
kiadásához előírt szintű nyelvvizsgát elfogadja az Egyetem az oklevél kiadásának feltételeként (TVSZ 37.§ (2)). 

 
 

Budapest, 2016. október 27. 
Dr. Szeghegyi Ágnes 

oktatási dékánhelyettes 

 


