
Nyelvvizsgával egyenértékű külföldi és belföldi okiratok 
 

A 2016. január 01-től hatályos 137/2008 (V.16.) Kormány rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a 
külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szól.  

A jelzett jogszabály alapján a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű KÜLFÖLDI okiratok a következők: 

A dokumentum 
megszerzésének 

helye 

A bemutatott 
dokumentum 

típusa 
(minimum) 

A dokumentum mely 
nyelvről szól Mit ér nálunk? 

Kell további igazolás? 
Ha igen, akkor az igazolást minimum az 

érintett intézmény adja ki (pecséttel), vagy 
valamilyen felettes szerv (pl. önkormányzat) 

államilag elismert 
külföldi közoktatási / 
felsőoktatási 
intézmény 

érettségi 
bizonyítvány / 
oklevél 

az adott külföldi ország, 
illetve az adott iskola 
nyelve 

általános, egynyelvű, 
felsőfokú komplex 
„C1” típusú 
nyelvvizsga 

- igazolás arról, hogy az intézmény 
államilag elismert 

- igazolás arról, hogy az oktatás nyelve 
nem magyar, illetve, hogy konkrétan 
milyen nyelvű 

államilag elismert 
külföldi közoktatási / 
felsőoktatási 
intézmény 

érettségi 
bizonyítvány / 
oklevél 

magyar nyelvről szól 
(illetve feltételezzük, 
hogy magyarról szól) 
pl. szlovákiai magyar 
tannyelvű iskola 

általános, egynyelvű, 
középfokú komplex 
„B2” típusú 
nyelvvizsga, az adott 
ország hivatalos 
nyelvén 

- igazolás arról, hogy az intézmény 
államilag elismert 

 

államilag elismert 
külföldi közoktatási 
intézmény 

legalább egy 
közismereti 
tantárgyból 
legalább 2 évig 
tanult és befejezett 
tanulmányok 

az adott külföldi ország, 
illetve az adott iskola 
nyelve 

általános, egynyelvű, 
felsőfokú komplex 
„C1” típusú 
nyelvvizsga 

- igazolás arról, hogy az intézmény 
államilag elismert 

- igazolás arról, hogy az oktatás nyelve 
nem magyar, illetve, hogy konkrétan 
milyen nyelvű 
 

A továbbiakban a kérdéses esetekre a 137/2008 (V.16.) Kormány rendelet vonatkozó pontjai irányadók. 
 

 



A jelzett jogszabály alapján a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű BELFÖLDI okiratok a következők: 

A dokumentum 
megszerzésének 

helye 

A bemutatott 
dokumentum 

típusa 
(minimum) 

A dokumentum mely 
nyelvről szól Mit ér nálunk? Kell további igazolás? 

 

államilag elismert 
magyarországi 
közoktatási intézmény 

emelt szintű 
érettségi 
bizonyítvány 
minimum 60%-os 
teljesítménnyel 

idegen nyelvből tett 
emelt szintű érettségi 
vizsga (angol, német, 
stb.) 

általános, középfokú 
komplex „B2” típusú 
nyelvvizsga 

- Nem kell, az érettségi bizonyítvány 
alapján a bemenetnél többletpontot 
adhatunk, a kimenetnél elfogadjuk 
nyelvvizsgaként. 

államilag elismert 
magyarországi 
közoktatási 
intézmény, két 
tannyelvű osztály 

emelt szintű 
érettségi 
bizonyítvány 
minimum 60%-os 
teljesítménnyel + 2 
további 
vizsgatárgyból 
legalább 
középszintű sikeres 
vizsga 

idegen nyelvből tett 
emelt szintű érettségi 
vizsga (angol, német, 
stb.) + az idegen 
nyelven további két 
tárgy (pl. matematika, 
stb.) középszintű 
érettségi vizsga 

általános, felsőfokú 
komplex „C1” típusú 
nyelvvizsga 

- Nem kell, az érettségi bizonyítvány 
alapján a bemenetnél többletpontot 
adhatunk, a kimenetnél elfogadjuk 
nyelvvizsgaként. 

államilag elismert 
magyarországi 
felsőoktatási 
intézmény 

idegen nyelv 
alapszakos bölcsész, 
vagy idegen nyelv 
tanár, vagy tanító 
idegen nyelv 
műveltségterületen 

azon az idegen nyelven, 
amiről a diplomája szól 

általános, felsőfokú 
komplex „C1” típusú 
nyelvvizsga 

- Nem kell, az oklevél alapján a 
bemenetnél többletpontot adhatunk, a 
kimenetnél elfogadjuk nyelvvizsgaként. 

államilag elismert 
magyarországi 
felsőoktatási 
intézmény 

idegen nyelven 
folytatott és 
befejezett 
tanulmányok (pl. 
angol marketing 
szak) 

azon az idegen nyelven, 
amiről a diplomája szól 

általános, felsőfokú 
komplex „C1” típusú 
nyelvvizsga 

- Nem kell, az oklevél alapján a 
bemenetnél többletpontot adhatunk, a 
kimenetnél elfogadjuk nyelvvizsgaként. 

A továbbiakban a kérdéses esetekre a 137/2008 (V.16.) Kormány rendelet vonatkozó pontjai irányadók. 
 


