
A 2011. évi CCIV. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezése az oklevél 

kibocsátásának feltételeként megállapított nyelvvizsgákról 

51. § (1) 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 

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 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 - nyelvvizsgaként köteles 

elfogadni. 

 (3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 

harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató 

a záróvizsga időpontjában már bemutatta azt az okiratot, amely az (1) bekezdésben 

meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres záróvizsga napjától 

számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára. 

107. § (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. 

113. § (1) A nyelvvizsga-bizonyítványt az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 

rendelkezései alapján az oklevél kiadásának előfeltételeként akkor kell megkövetelni, ha a 

képzés indításakor annak meglétét előírták. 




