Közgazdaságtudományi Kar

(BA L) Nemzetközi
gazdálkodási

(BA L) Pénzügy és számvitel

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

Levelező

Levelező

Levelező

7

7

7

7

Nyelvi követelmény
2002-2006

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

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

2006.09.01

2016.09.21

gazdálkodási és
menedzsment

Ø

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

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

2006.09.04

2016.09.21

kereskedelem és
marketing

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
legalább két idegen nyelvből
Alapfokozat megszerzéséhez
legalább két idegen nyelvből
államilag elismert középfokú (B2)
államilag elismert vagy azzal
államilag elismert középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési
egyenértékű, legalább kettő
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
középfokú C típusú szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga szükséges, amelyek nyelvvizsga – amelyek közül az egyik nyelvvizsga – amelyek közül az egyik
közül az egyik helyett C típusú
államilag elismert felsőfokú (C1)
államilag elismert felsőfokú (C1)
felsőfokú általános nyelvvizsga is
komplex típusú általános
komplex típusú általános
tehető, illetve ezzel egyenértékű
nyelvvizsgával kiváltható – vagy
nyelvvizsgával kiváltható – vagy
érettségi bizonyítvány vagy
ezekkel egyenértékű érettségi
ezekkel egyenértékű érettségi
oklevél.
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
szükséges.

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

2006.09.01

2016.09.15

nemzetközi
gazdálkodás

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

2009.08.31

2016.09.08 pénzügy és számvitel

Ø

Ø

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

Képzés
kódja

KBLGA00

Levelező

Képzési
idő

KBLKM00

(BA L) Kereskedelem és
marketing

alapképzés
(BA/BSc)

Tagozat

KBLNE00

(BA L) Gazdálkodási és
menedzsment

Képzési szint

KBLPS00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar
Képzési
idő

Nyelvi követelmény
2002-2006

Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Levelező

7

Ø

Ø

Ø

Ø

(BA N)
Betriebswirtschaftslehre
und Management

alapképzés
(BA/BSc)

Nappali

7

Ø

Ø

Ø

Ø

(BA N) Gazdálkodási és
menedzsment

(BA N) Kereskedelem és
marketing

(BA N) Nemzetközi
gazdálkodás

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

alapképzés
(BA/BSc)

Nappali

Nappali

Nappali

7

7

7

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

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

2016.09.05

2016.09.12 turizmus-vendéglátás

2007.08.28

2016.09.13

gazdálkodási és
menedzsment

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

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

2006.07.01

2016.09.01

gazdálkodási és
menedzsment

Ø

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

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

2006.07.01

2016.09.13

kereskedelem és
marketing

KBNKM00

alapképzés
(BA/BSc)

Nyelvi követelmény
2017 -

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez
Alapfokozat megszerzéséhez
legalább két idegen nyelvből
legalább két idegen nyelvből
államilag elismert vagy azzal
államilag elismert középfokú (B2)
államilag elismert középfokú (B2)
egyenértékű, legalább kettő
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
középfokú C típusú szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga szükséges, amelyek nyelvvizsga – amelyek közül az egyik nyelvvizsga – amelyek közül az egyik
közül az egyik helyett C típusú
államilag elismert felsőfokú (C1)
államilag elismert felsőfokú (C1)
felsőfokú általános nyelvvizsga is
komplex típusú általános
komplex típusú általános
tehető, illetve ezzel egyenértékű
nyelvvizsgával kiváltható – vagy
nyelvvizsgával kiváltható – vagy
érettségi bizonyítvány vagy
ezekkel egyenértékű érettségi
ezekkel egyenértékű érettségi
oklevél.
bizonyítvány vagy oklevél
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
szükséges.

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

2006.09.01

2016.09.15

nemzetközi
gazdálkodás

KBNNE00

(BA L) Turizmus-vendéglátás

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

KBLTU00

Tagozat

Ø

Ø

Ø

KBNGI00

Képzési szint

KBNGA00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar

(E) Gazdálkodási szak

(E) Gazdálkodási szak

(E) Gazdálkodási szak
(kiegészítő)

egyetemi
képzés

egyetemi
képzés

egyetemi
képzés

Nappali

Levelező

Nappali

Levelező

7

Ø

Ø

Nyelvi követelmény
2006-2010

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

Ø

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

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

2009.08.25

2016.09.13 pénzügy és számvitel

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

2016.08.20

2016.09.01 turizmus-vendéglátás

Ø

Ø

10

Egyetemi szintű szakokon két Egyetemi szintű szakokon két élő
élő idegen nyelvből legalább
idegen nyelvből legalább
középfokú C típusú államilag
középfokú C típusú államilag
elismert szaknyelvi, vagy azzal
elismert szaknyelvi, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, melyek egyenértékű nyelvvizsga, melyek
helyett az egyik felsőfokú
helyett az egyik felsőfokú
államilag elismert vagy azzal
államilag elismert vagy azzal
egyenértékű általános
egyenértékű általános nyelvvizsga
nyelvvizsga is lehet.
is lehet.

Ø

Ø

Ø

Ø

1999.08.30

2009.09.28 gazdálkodási

10

Egyetemi szintű szakokon két Egyetemi szintű szakokon két élő
élő idegen nyelvből legalább
idegen nyelvből legalább
középfokú C típusú államilag
középfokú C típusú államilag
elismert szaknyelvi, vagy azzal
elismert szaknyelvi, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, melyek egyenértékű nyelvvizsga, melyek
helyett az egyik felsőfokú
helyett az egyik felsőfokú
államilag elismert vagy azzal
államilag elismert vagy azzal
egyenértékű általános
egyenértékű általános nyelvvizsga
nyelvvizsga is lehet.
is lehet.

Ø

Ø

Ø

Ø

1999.08.30

2007.02.12 gazdálkodási

5

Egyetemi szintű szakokon két Egyetemi szintű szakokon két élő
élő idegen nyelvből legalább
idegen nyelvből legalább
középfokú C típusú államilag
középfokú C típusú államilag
elismert szaknyelvi, vagy azzal
elismert szaknyelvi, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, melyek egyenértékű nyelvvizsga, melyek
helyett az egyik felsőfokú
helyett az egyik felsőfokú
államilag elismert vagy azzal
államilag elismert vagy azzal
egyenértékű általános
egyenértékű általános nyelvvizsga
is lehet.
nyelvvizsga is lehet.

Ø

Ø

Ø

Ø

2000.04.06

2008.02.16

gazdálkodási kiegészítő
képzés

Képzés
kódja

KBNPS00

7

Nyelvi követelmény
2002-2006

KBNTU00

alapképzés
(BA/BSc)

Nappali

Képzési
idő

KALGA00

(BA N) Turizmusvengéglátás

alapképzés
(BA/BSc)

Tagozat

KANGA00

(BA N) Pénzügy és számvitel

Képzési szint

KAKGA00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar

Egyetemi szintű szakokon két Egyetemi szintű szakokon két élő
élő idegen nyelvből legalább
idegen nyelvből legalább
középfokú C típusú államilag
középfokú C típusú államilag
elismert szaknyelvi, vagy azzal
elismert szaknyelvi, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, melyek egyenértékű nyelvvizsga, melyek
helyett az egyik felsőfokú
helyett az egyik felsőfokú
államilag elismert vagy azzal
államilag elismert vagy azzal
egyenértékű általános
egyenértékű általános nyelvvizsga
nyelvvizsga is lehet.
is lehet.

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Nyelvi követelmény
2017 -

Ø

Ø

Ø

Ø

2000.04.06

2008.02.16

5 féléves egyetemi
képzés

FIR Képzés neve

(E) Gazdálkodási szak
(kiegészítő)

egyetemi
képzés

Levelező

5

(FOKSZ L_GM) Kis- és
középvállalkozási

felsőoktatási
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2014.09.08

2014.09.24

gazdálkodási és
menedzsment

(FOKSZ L_GM) Kis- és
középvállalkozási

felsőoktatási
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2014.09.08

2014.09.24

kis- és
középvállalkozási

(FOKSZ L_GM)
Projektmenedzsment

felsőoktatási
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.28

2016.09.14 projektmenedzsment

(FOKSZ L_GM)
Projektmenedzsment

felsőoktatási
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.28

2016.09.14

gazdálkodási és
menedzsment

(FOKSZ L_KM) Kereskedelmi felsőoktatási
logisztika
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.28

2016.09.20

kereskedelem és
marketing

(FOKSZ L_KM) Kereskedelmi felsőoktatási
logisztika
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.28

2016.09.20 kereskedelmi logisztika

Ø

A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert
típusú államilag elismert szaknyelvi típusú államilag elismert szaknyelvi
szaknyelvi vizsga vagy azzal
vizsga vagy azzal egyenértékû
vizsga vagy azzal egyenértékû
egyenértékû érettségi
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
bizonyítvány, illetve oklevél
oklevél szükséges
oklevél szükséges
szükséges

2013.09.03

nemzetközi
2016.09.21 szállítmányozás és
logisztika

A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert
típusú államilag elismert szaknyelvi típusú államilag elismert szaknyelvi
szaknyelvi vizsga vagy azzal
vizsga vagy azzal egyenértékû
vizsga vagy azzal egyenértékû
egyenértékû érettségi
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
bizonyítvány, illetve oklevél
oklevél szükséges
oklevél szükséges
szükséges

2013.09.03

2016.09.21

(FOKSZ L_NG) Nemzetközi felsőoktatási
szállítmányozás és logisztika szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

(FOKSZ L_NG) Nemzetközi felsőoktatási
szállítmányozás és logisztika szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

nemzetközi
gazdálkodási

(FOKSZ L_PÜ) Pénzintézeti

felsőoktatási
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.28

2016.09.13 pénzügy és számvitel

(FOKSZ L_PÜ) Pénzintézeti

felsőoktatási
szakképzés

Levelező

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.28

2016.09.13 pénzintézeti

(FOKSZ N_GM) Kis- és
középvállalkozási

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2013.09.01

2014.09.05

kis- és
középvállalkozási

(FOKSZ N_GM) Kis- és
középvállalkozási

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2013.09.01

2014.09.05

gazdálkodási és
menedzsment

Képzés
kódja

KAKGA00

Nyelvi követelmény
2006-2010

KFLXG KFLXG
MK00 MK00

Nyelvi követelmény
2002-2006

KFLXKMK00 KFLXKMK00 KFLXGMP00 KFLXGMP00

Képzési
idő

KFLXNGN00

Tagozat

KFLXNGN00

Képzési szint

KFNXGM KFNXGM KFLXPSP KFLXPS
K00
K00
00
P00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar
Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

(FOKSZ N_GM)
Projektmenedzsment

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2013.09.01

2016.09.01 projektmenedzsment

(FOKSZ N_GM)
Projektmenedzsment

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2013.09.01

2016.09.01

(FOKSZ N_KM)
Kereskedelmi logisztika

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2014.08.25

2016.09.01 kereskedelmi logisztika

(FOKSZ N_KM)
Kereskedelmi logisztika

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2014.08.25

2016.09.01

Ø

A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert
típusú államilag elismert szaknyelvi típusú államilag elismert szaknyelvi
szaknyelvi vizsga vagy azzal
vizsga vagy azzal egyenértékû
vizsga vagy azzal egyenértékû
egyenértékû érettségi
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
bizonyítvány, illetve oklevél
oklevél szükséges
oklevél szükséges
szükséges

2013.09.01

nemzetközi
2016.09.15 szállítmányozás és
logisztika

A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
legalább alapfokú (B1) komplex
típusú államilag elismert
típusú államilag elismert szaknyelvi típusú államilag elismert szaknyelvi
szaknyelvi vizsga vagy azzal
vizsga vagy azzal egyenértékû
vizsga vagy azzal egyenértékû
egyenértékû érettségi
érettségi bizonyítvány, illetve
érettségi bizonyítvány, illetve
bizonyítvány, illetve oklevél
oklevél szükséges
oklevél szükséges
szükséges

2013.09.01

2016.09.15

(FOKSZ N_NG) Nemzetközi felsőoktatási
szállítmányozás és logisztika szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

gazdálkodási és
menedzsment

kereskedelem és
marketing

(FOKSZ N_NG) Nemzetközi felsőoktatási
szállítmányozás és logisztika szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

(FOKSZ N_PÜ) Pénzintézeti

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.27

2016.09.01 pénzintézeti

(FOKSZ N_PÜ) Pénzintézeti

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

Alapszintû szakmai
idegennyelvtudás

2015.08.27

2016.09.01 pénzügy és számvitel

2013.08.26

2016.09.01 turizmus

(FOKSZ N_TU) Turizmusvendéglátás

felsőoktatási
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
legalább középfokú (B2)
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
komplex típusú, a képzési
típusú, a képzési területnek
típusú, a képzési területnek
területnek megfelelõ államilag
megfelelõ államilag elismert
megfelelõ államilag elismert
elismert szaknyelvi vizsga vagy
szaknyelvi vizsga vagy azzal
szaknyelvi vizsga vagy azzal
azzal egyenértékû érettségi
egyenértékû érettségi bizonyítvány, egyenértékû érettségi bizonyítvány,
bizonyítvány, illetve oklevél
illetve oklevél szükséges.
illetve oklevél szükséges.
szükséges.

nemzetközi
gazdálkodási

Képzés
kódja

KFNXKMK00 KFNXKMK00 KFNXGMP00 KFNXGMP00

Nyelvi követelmény
2002-2006

KFNXNGN00

Képzési
idő

KFNXNGN00

Tagozat

KFNXPSP KFNXPS
00
P00

Képzési szint

KFNXTUT00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar

mesterképzés
(MA/MSc)

(MA L) Nemzetközi gazdaság mesterképzés
és gazdálkodás
(MA/MSc)

(MA L) Számvitel

mesterképzés
(MA/MSc)

Levelező

Levelező

Levelező

4

4

4

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

Ø

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

Nyelvi követelmény
2010-2013

Ø

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
A felsõoktatási szakképzésben a
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
szakképzettség megszerzéséhez
legalább középfokú (B2)
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
komplex típusú, a képzési
típusú, a képzési területnek
típusú, a képzési területnek
területnek megfelelõ államilag
megfelelõ államilag elismert
megfelelõ államilag elismert
elismert szaknyelvi vizsga vagy
szaknyelvi vizsga vagy azzal
szaknyelvi vizsga vagy azzal
azzal egyenértékû érettségi
egyenértékû érettségi bizonyítvány, egyenértékû érettségi bizonyítvány,
bizonyítvány, illetve oklevél
illetve oklevél szükséges.
illetve oklevél szükséges.
szükséges.

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
két élő idegen nyelvből - az egyik
az angol - vagy államilag elismert
legalább középfokú C típusú
szakmai nyelvvizsga vagy államilag
elismert felsőfokú C típusú
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
A diploma megszerzéséhez angol
angol nyelvből államilag elismert, nyelvből államilag elismert, legalább
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
középfokú (B2), komplex típusú
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
nyelvvizsga vagy egy másik élő
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2)
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga, vagy államilag elismert nyelvvizsga, vagy államilag elismert vagy államilag elismert felsőfokú
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
(C1), komplex típusú általános
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges
vagy oklevél szükséges
vagy oklevél szükséges.

Ø

Angol nyelvből államilag elismert
legalább középfokú, C típusú
nyelvvizsga vagy egy másik élő
idegen nyelvből államilag elismert
legalább középfokú, C típusú
szakmai vagy C típusú felsőfokú
nyelvvizsga, továbbá egy másik élő
idegen nyelvből államilag elismert
legalább középfokú, C típusú
szakmai vagy C típusú felsőfokú
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2), komplex
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga vagy államilag elismert nyelvvizsga vagy államilag elismert
vagy államilag elismert felsőfokú
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
(C1), komplex típusú általános
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga, vagy államilag elismert nyelvvizsga, vagy államilag elismert vagy államilag elismert felsőfokú
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
(C1), komplex típusú általános
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

Ø

Nyelvi követelmény
2017 -

A diploma megszerzéséhez
angol nyelvből államilag
elismert, legalább középfokú
(B2), komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy másik élő
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag
elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
államilag elismert, legalább
középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy másik élő
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag
elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
államilag elismert, legalább
középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag
elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

FIR Képzés neve

2013.08.26

2016.09.01 turizmus-vendéglátás

2008.08.28

2015.09.11

közgazdálkodás és
közpolitika

2009.08.29

2016.09.13

nemzetközi gazdaság
és gazdálkodás

2012.08.31

2016.09.05 számvitel

Képzés
kódja

KFNXTUT00

Nappali

Képzési
idő

KMLKO00

(MA L) Közgazdálkodás és
közpolitika

felsőoktatási
szakképzés

Tagozat

KMLNG00

(FOKSZ N_TU) Turizmusvendéglátás

Képzési szint

KMLSZ00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar

(MA L) Vezetés és szervezés

(MA N) Nemzetközi
gazdaság és gazdálkodás

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

Levelező

Levelező

Nappali

4

4

4

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

Ø

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből legalább középfokú
C típusú nyelvvizsga vagy egy élő
idegen nyelvből államilag elismert
legalább középfokú C típusú
szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy
élő idegen nyelvből államilag
elismert felsőfokú C típusú
nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből legalább középfokú
C típusú vagy egy élő idegen
nyelvből államilag elismert
legalább középfokú C típusú
szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy
élő idegen nyelvből államilag
elismert felsőfokú C típusú
nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges

Ø

Angol nyelvből államilag elismert
legalább középfokú, C típusú
nyelvvizsga vagy egy másik élő
idegen nyelvből államilag elismert
legalább középfokú, C típusú
szakmai vagy C típusú felsőfokú
nyelvvizsga, továbbá egy másik élő
idegen nyelvből államilag elismert
legalább középfokú, C típusú
szakmai vagy C típusú felsőfokú
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél.

Nyelvi követelmény
2010-2013

Ø

Nyelvi követelmény
2014-2016

A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és
egy másik idegen nyelvből államilag
elismert felsőfokú (C1) komplex
típusú általános nyelvvizsga, melyek
közül egyik az angol, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

A mesterfokozat megszerzéséhez
egy idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2), komplex
típusú, a képzési területnek
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és
egy másik idegen nyelvből államilag
elismert felsőfokú (C1), komplex
típusú általános nyelvvizsga, melyek
közül egyik az angol, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag elismert nyelvvizsga vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat
megszerzéséhez egy idegen
nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú,
a képzési területnek megfelelő
szaknyelvi nyelvvizsga és egy
másik idegen nyelvből államilag
elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú általános
nyelvvizsga, melyek közül egyik
az angol, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
államilag elismert, legalább
középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy másik élő
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag
elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

FIR Képzés neve

turizmusmenedzsment

Képzés
kódja

2015.01.30

2016.09.08

2008.08.28

2016.09.05 vállalkozásfejlesztés

A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
A mesterfokozat megszerzéséhez
államilag elismert, legalább
angol nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú
legalább középfokú (B2), komplex
nyelvvizsga vagy egy másik élő
típusú nyelvvizsga vagy egy másik
idegen nyelvből középfokú (B2),
élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga vagy államilag
vagy államilag elismert felsőfokú
elismert felsőfokú (C1),
(C1), komplex típusú általános
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
egyenértékű érettségi
vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

2008.09.01

2016.09.15 vezetés és szervezés

A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
A mesterfokozat megszerzéséhez
államilag elismert, legalább
angol nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú
legalább középfokú (B2), komplex
nyelvvizsga vagy egy másik élő
típusú nyelvvizsga vagy egy másik
idegen nyelvből középfokú (B2),
élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga vagy államilag
vagy államilag elismert felsőfokú
elismert felsőfokú (C1),
(C1), komplex típusú általános
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
egyenértékű érettségi
vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

2009.08.29

2015.02.13

nemzetközi gazdaság
és gazdálkodás

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga, vagy államilag elismert nyelvvizsga, vagy államilag elismert vagy államilag elismert felsőfokú
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
(C1), komplex típusú általános
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
A mesterfokozat megszerzéséhez
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik angol nyelvből államilag elismert,
élő idegen nyelvből középfokú (B2) legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
komplex típusú, a képzési
élő idegen nyelvből középfokú (B2)
területnek megfelelő szaknyelvi
komplex típusú, a képzési
nyelvvizsga, vagy államilag elismert
területnek megfelelő szaknyelvi
felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú
egyenértékű érettségi bizonyítvány
általános nyelvvizsga vagy ezekkel
vagy oklevél szükséges
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges

Nyelvi követelmény
2017 -

KMLTU00

Levelező

Képzési
idő

KMLVA00

(MA L) Vállalkozásfejlesztés

mesterképzés
(MA/MSc)

Tagozat

KMLVE00

(MA L) Turizmusmenedzsment

Képzési szint

KMNNG00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar

Ø

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

(MA N) Vállalkozásfejlesztés

mesterképzés
(MA/MSc)

Nappali

4

Ø

Ø

(FSZ) Projektmenedzser
asszisztens

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

(BA N) Közszolgálati

alapképzés
(BA/BSc)

(E) Gazdálkodási alapképzési egyetemi
szak
képzés

Nappali

Levelező

6

Ø

Alapfokozat megszerzéséhez
államilag elismert legalább
középfokú C típusú szaknyelvi
vagy felsőfokú C típusú általános
nyelvvizsga, illetve ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges

10

Egyetemi szintű szakokon két
élő idegen nyelvből legalább
középfokú C típusú államilag
elismert szaknyelvi, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, melyek
helyett az egyik felsőfokú
államilag elismert vagy azzal
egyenértékű általános
nyelvvizsga is lehet.

Ø

Nyelvi követelmény
2010-2013

Ø

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2017 -

A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
államilag elismert, legalább
középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga, vagy egy másik élő
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy államilag
elismert felsőfokú (C1),
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
A mesterfokozat megszerzéséhez
államilag elismert, legalább
angol nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú
legalább középfokú (B2), komplex
nyelvvizsga vagy egy másik élő
típusú nyelvvizsga vagy egy másik
idegen nyelvből középfokú (B2),
élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga vagy államilag
vagy államilag elismert felsőfokú
elismert felsőfokú (C1),
(C1), komplex típusú általános
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
egyenértékű érettségi
vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2), komplex
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga, vagy államilag elismert vagy államilag elismert felsőfokú
felsőfokú (C1) komplex típusú
(C1), komplex típusú általános
általános nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga, vagy államilag elismert nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

Ø

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Az alapfokozat megszerzéséhez
Az alapfokozat megszerzéséhez egy egy idegen nyelvből államilag
idegen nyelvből államilag elismert,
elismert, középfokú (B2),
középfokú (B2), komplex típusú, a
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
képzési területnek megfelelő
szaknyelvi vagy államilag elismert,
vagy államilag elismert,
felsőfokú (C1), komplex típusú
felsőfokú (C1), komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel
általános nyelvvizsga vagy
egyenértékű érettségi bizonyítvány ezekkel egyenértékű érettségi
vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

Ø

Ø

FIR Képzés neve

Képzés
kódja

KMNSZ00

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

2013.01.28

2013.09.06 számvitel

2010.01.26

2016.09.05 vállalkozásfejlesztés

2005.09.05

2006.09.18

2006.09.04

2009.01.08 közszolgálati

1996.09.02

2005.09.19 gazdálkodási

projektmenedzser
asszisztens

KMNVA00

Nappali

Képzési
idő

KFNPR00

mesterképzés
(MA/MSc)

Tagozat

KBNKO00

(MA N) Számvitel

Képzési szint

KALGA

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar
Nyelvi követelmény
2006-2010

Nyelvi követelmény
2010-2013

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Nyelvi követelmény
2017 -

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

1996.09.01

2004.03.23 gazdálkodási

FIR Képzés neve

(E) Gazdálkodási alapképzési egyetemi
szak
képzés

Nappali

10

Egyetemi szintű szakokon két
élő idegen nyelvből legalább
középfokú C típusú államilag
elismert szaknyelvi, vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga, melyek
helyett az egyik felsőfokú
államilag elismert vagy azzal
egyenértékű általános
nyelvvizsga is lehet.

F_Informatikai statisztikus
és gazdasági tervező

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

informatikai
2005.09.05 statisztikus és
gazdasági tervező

(FSZ) Banki szakügyintéző

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2010.07.01

2012.09.06 banki szakügyintéző

(FSZ) Idegenforgalmi
szakmenedzser

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

2014.09.02

idegenforgalmi
szakmenedzser

(FSZ) Idegenforgalmi
szakmenedzser

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

2014.09.02

idegenforgalmi
szakmenedzser

(FSZ) Kereskedelmi
szakmenedzser

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2003.08.25

2009.08.31

kereskedelmi
szakmenedzser

(FSZ) Kereskedelmi
szakmenedzser

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2003.08.25

2009.08.31

kereskedelmi
szakmenedzser

(FSZ) Nemzetközi
szállítmányozási és
logisztikai szakügyintéző

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2010.09.01

nemzetközi
szállítmányozási és
2013.01.23
logisztikai
szakügyintéző

(FSZ) Pénzügyi
szakügyintéző

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

2012.09.06 pénzügyi szakügyintéző

(FSZ) Pénzügyi
szakügyintéző

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

2012.09.06 pénzügyi szakügyintéző

(FSZ) Számviteli
szakügyintéző

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

2008.07.25

számviteli
szakügyintéző

(FSZ) Számviteli
szakügyintéző

felsőfokú
szakképzés

Nappali

4

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2002.09.02

2008.07.25

számviteli
szakügyintéző

2011.02.01

2013.02.01

regionális és környezeti
gazdaságtan

(MA L) Regionális és
környezeti gazdaságtan

mesterképzés
(MA/MSc)

Levelező

4

Ø

Ø

A mesterfokozat megszerzéséhez
A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
angol nyelvből államilag elismert,
A mesterfokozat
legalább középfokú (B2) komplex
legalább középfokú (B2) komplex
A mesterfokozat megszerzéséhez megszerzéséhez angol nyelvből
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
vagy egy másik élő idegen
angol nyelvből vagy egy másik élő
élő idegen nyelvből középfokú (B2) élő idegen nyelvből középfokú (B2)
idegen nyelvből államilag elismert,
nyelvből államilag elismert,
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési
középfokú (B2), komplex típusú
középfokú (B2), komplex típusú
területnek megfelelő szaknyelvi
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga, vagy államilag elismert nyelvvizsga, vagy államilag elismert
egyenértékű érettségi bizonyítvány
egyenértékű érettségi
felsőfokú (C1) komplex típusú
felsőfokú (C1) komplex típusú
vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány vagy oklevél
általános nyelvvizsga vagy ezekkel általános nyelvvizsga vagy ezekkel
szükséges.
egyenértékű érettségi bizonyítvány egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.
vagy oklevél szükséges.

Képzés
kódja

KANGA

Nyelvi követelmény
2002-2006

KFNKS00 KFNKS00 KFNID00 KFNID00 KFNBS00 KFNIN00

Képzési
idő

KFNNS00

Tagozat

KFNSZ00 KFNSZ00 KFNPE00 KFNPE00

Képzési szint

KMLRG00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

Közgazdaságtudományi Kar

(MA N) Vezetés és szervezés

mesterképzés
(MA/MSc)

mesterképzés
(MA/MSc)

Tagozat

Nappali

Nappali

Képzési
idő

4

4

Nyelvi követelmény
2002-2006

Ø

Ø

Nyelvi követelmény
2006-2010

Ø

Ø

Nyelvi követelmény
2010-2013

A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez
angol nyelvből államilag elismert,
legalább középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga, vagy egy másik
élő idegen nyelvből középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi
nyelvvizsga, vagy államilag elismert
felsőfokú (C1) komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél szükséges.

Nyelvi követelmény
2014-2016

Nyelvi követelmény
2016. 09.01.-2016. 12. 31.

Nyelvi követelmény
2017 -

FIR Képzés neve

Ø

A diploma megszerzéséhez
angol nyelvből államilag
A diploma megszerzéséhez angol
elismert, legalább középfokú
nyelvből államilag elismert, legalább
(B2), komplex típusú
középfokú (B2), komplex típusú
nyelvvizsga vagy egy másik élő
nyelvvizsga vagy egy másik élő
idegen nyelvből középfokú (B2),
idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga vagy államilag
vagy államilag elismert felsőfokú
elismert felsőfokú (C1),
(C1), komplex típusú általános
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
egyenértékű érettségi
vagy oklevél szükséges
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges

2009.08.25

2010.02.01

Ø

A mesterfokozat
megszerzéséhez angol nyelvből
A mesterfokozat megszerzéséhez
államilag elismert, legalább
angol nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2), komplex típusú
legalább középfokú (B2), komplex
nyelvvizsga vagy egy másik élő
típusú nyelvvizsga vagy egy másik
idegen nyelvből középfokú (B2),
élő idegen nyelvből középfokú (B2),
komplex típusú, a képzési
komplex típusú, a képzési területnek
területnek megfelelő szaknyelvi
megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga
nyelvvizsga vagy államilag
vagy államilag elismert felsőfokú
elismert felsőfokú (C1),
(C1), komplex típusú általános
komplex típusú általános
nyelvvizsga vagy ezekkel
nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány
egyenértékű érettségi
vagy oklevél szükséges.
bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.

2012.01.25

2012.01.25 vezetés és szervezés

közgazdálkodás és
közpolitika

Képzés
kódja

KMNKO00

(MA N) Közgazdálkodás és
közpolitika

Képzési szint

KMNVE00

Képzés neve

Hallgató
Hallgatói
jogviszony
jogviszony
keletkezés
keletkezés
legkorábban legkésőbb a
a képzésen
képzésen

