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Alkalmazott nyelvészet MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, 
felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga 
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Andragógia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 
 
Andragógia MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 
felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Anglisztika MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – az angolon kívüli – idegen nyelvből államilag 
elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
Anglisztika MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 
felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Dokumentumfilm-rendező művész MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből 
államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
Emberi erőforrás tanácsadó MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag 
elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
Emberi erőforrás tanácsadó MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. 
törvény a nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Esztétika MA: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú 
nyelvvizsga vagy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből 
államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Filozófia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges 
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Francia nyelv, irodalom és kultúra MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – a francián kívüli – 
idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Horvát nyelv és irodalom MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – a horváton kívüli – 
idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele horvát 
nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
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Hungarológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex 
típusú nyelvvizsga vagy egy további, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől 
eltérő nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány oklevél szükséges. 
 
Irodalom- és kultúratudomány MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges az alapképzési szak megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő nyelvből, 
vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges az alapképzési szak megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga 
nyelvéből. 
 
Klasszika-filológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy 
spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az 
alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 
Az adott specializáció követelményeinek teljesítésével a záróvizsga letétele ógörög vagy latin nyelvből 
felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja. 
 
Kommunikáció- és médiatudomány MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen 
nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat 
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése 
szükséges. 
 
Könyvtártudomány MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi vagy oklevél szükséges. 
 
Kulturális mediáció MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag 
elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
Kulturális örökség tanulmányok MA: A mesterfokozat megszerzéséhez élő idegennyelvből egy, az 
alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő, államilag elismert középfokú (B2), komplex 
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Magyar nyelv és irodalom MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag 
elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez 
szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Német nyelv, irodalom és kultúra MA: A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat 
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex 
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Német nemzetiségi nyelv és irodalom MA: A mesterfokozat megszerzéséhez az alapfokozat 
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
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Nemzetközi tanulmányok MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből 
államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú és egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), 
komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, 
a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi 
kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-
vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 
 
Nemzetközi tanulmányok MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. 
törvény a nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Néprajz MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat  megszerzéséhez szükséges idegen 
nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Neveléstudomány MA: A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag 
elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy oklevél szükséges. 
 
Politikatudomány MA: A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből 
vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges. 
 
Pszichológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyek közül egyik az angol 
- államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Pszichológia MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 
felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Régészet MA: A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol 
nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat 
megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex 
típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
 
Régészet MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 
felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Romológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy – a beáson, romanin kívüli – idegen 
nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), 
komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja a választás szerinti romani vagy beás nyelvből. 
 
Szociális munka MA: A mesterfokozatú diploma megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből 
államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges 
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Szociális munka  MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a 
nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Szociálpolitika MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert 
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 
oklevél szükséges. 
 
Szociálpolitika MA (angol nyelven): A képzés nyelve nem magyar. A 2011. évi CCIV. törvény a 
nemzeti felsőoktatásról 51.§. (2) alapján, nyelvvizsga követelmény nincs. 
 
Szociológia MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett – 
államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen 
nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges. 

 
Történelem MA: A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú 
(C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő 
további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
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