
 

 
 

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Idegen Nyelvi Központ 

 
 

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! 

 

 
NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR NYELVŰ, Budapesten folyó) KÉPZÉSEK  

NAPPALI OSZTATLAN (Építészmérnöki) KÉPZÉS  

LEVELEZŐ ALAP (BSc/BA) 

LEVELEZŐ ÉS NAPPALI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK  

LEVELEZŐ ÉS NAPPALI MESTERKÉPZÉSEK 

 

 



 

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Idegen Nyelvi Központ 

 
 
 

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Kedves Hallgatónk! 

 

Üdvözöljük Önt a BME hallgatóinak sorában. A BME Idegen Nyelvi Központban sokrétű nyelvi 

fejlesztésre van lehetőség a következő területeken: hallgatói nyelvtanulás, tolmács és fordító 

képzés, nyelvvizsgáztatás és nyelviskolai oktatás. 

 

Az alábbiakban a BME hallgatók nyelvtanulási lehetőségeiről tájékozódhat: 

 

 

 

0 kredites ingyenes nyelvoktatási keretbe 

tartozó tárgyak (heti 2x2 óra) 

 

2 kredites egyetemi kreditrendszerbe illeszkedő tárgyak (heti 1x2 

óra) 

Kezdő – elsősorban más nyelvből már  B2 

komplex nyelvvizsgával rendelkezőknek 

javasoljuk. 

Műszaki nyelv 

 

Középhaladó (B1 - alapfokú  nyelvvizsgára 

előkészítő) 

 

Kommunikációs készségfejlesztés 

 

Haladó (B1 szintű tudással rendelkezőknek) 
 

Kultúraközi kommunikáció 

 

Nyelvvizsga előkészítő (általános  B2  - 

középfokú  nyelvvizsgára) 

 

Menedzserkommunikáció 

 

 

Felsőfokú nyelvvizsga előkészítő (általános  

C1 - felsőfokú  nyelvvizsgára) 

 

Európai Uniós szaknyelvi ismeretek* 

 

 

 

Műszaki vagy gazdasági szaknyelv 

 
Speciális szaknyelvi ismeretek (karonként) * 

 
Külföldi szakmai tevékenységre felkészítés * 

*Elsősorban mesterképzéses hallgatók számára 

 

A további részletekért kérem, olvassa végig a dokumentumot. 

 
 

1. Nyelvi alapoktatás   

A nyelvi alapoktatási tárgyak keretében heti 2x2 órás kurzusokon 0 kredit értékkel 

 - általános nyelvet vagy  

 - gazdasági illetve műszaki szaknyelvet tanulhat. 



 

 - Általános nyelvi kurzusokat japán, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből 

kezdő szinttől felsőfokú nyelvvizsga előkészítő szintig, angol nyelvből középhaladó szinttől 

felsőfokú szintig indítunk.  

 - A gazdasági illetve műszaki szaknyelvi kurzusok (csak angol, francia és német nyelven) 

középfokú szaknyelvi nyelvvizsgára készítenek elő, elkezdésükhöz legalább B2 szintet 

(középfokú nyelvvizsgát) megközelítő nyelvtudás szükséges.  

Az egyetem hallgatónként az alábbi ingyenes nyelvoktatási keretet határozta meg, amelynek 

erejéig a nappali képzések hallgatói - finanszírozási formától függetlenül - térítésmentesen 

vehetik fel ezeket a tárgyakat:  

Képzési forma (nappali) 2015/16 tanévben beiratkozott 

hallgatóknak 

Alapképzés 8 egység 

Mesterképzés 4 egység 

Doktorandusz képzés 4 egység 

Osztatlan képzés 12 egység 

A fenti táblázatban nem szereplő képzések hallgatói térítés ellenében vehetnek részt a 

nyelvoktatásban. Az őszi félévben egy egység ára várhatóan 10 000 Ft lesz. A nyelvi 

kurzusok költségtérítését a szorgalmi időszakban a Neptun rendszeren keresztül kell majd 

befizetniük. 

A 0 kredites nyelvi tárgyak kurzusai két csoportméretben, ezzel együtt kétféle „egységnyi 

értékben” indulnak: 

 10 - 13 fővel kiscsoportos, 3 egységnyi értékben, illetve 

 16 - 29 fővel nagycsoportos, 2 egységnyi értékben. 

A támogatási egységek felhasználását a Központi Tanulmányi Hivatal tartja nyilván. A fenti keret 

felhasználása után – továbbra is kedvezményesen, de - térítés mellett tanulhatnak 0 kredites nyelvi 

tárgyakat.  

A hallgatók a belépő szint megállapítására honlapunkon (www.inyk.bme.hu) szintmérő teszteket 

találnak nyelvenként. Ezek használatát azért is javasoljuk, mert minden egyes szint külön 

tantárgy (tehát pl. nem „angol vagy német órára” jár majd, hanem angol haladó 1-re vagy német 

középhaladó 1-re) ezért nagyon fontos, hogy a hallgatók nyelvtudásuknak megfelelő szintű 

tantárgyat válasszanak és minél eredményesebben használják fel ingyenes nyelvtanulási 

egységeiket. A minimum létszámot elért, tehát induló 0 kredites kurzusoknál ugyanis - a többi 

egyetemi tárgytól eltérően -  a jelentkezést követően (sem a regisztrációs héten, sem később) nincs 

lehetőség a nem megfelelő szintválasztás miatt (és egyéb saját hibás okból sem) a 

tárgyfelvétel módosítására, a felvett és nem teljesített 0 kredites nyelvi tárgyakért pedig emelt 

különeljárási díjat kell fizetniük a hallgatóknak (eddig ez az összeg 14500 Ft volt, várhatóan nem 

változik). 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.inyk.bme.hu/


A nyelvi alapoktatási tárgyak : 
 

 

 SZINT/TÁRGY SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNY 
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Kezdő* – elsősorban más 

nyelvből már  B2 komplex 

nyelvvizsgával rendelkezőknek 

javasoljuk. 

nincs 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

Középhaladó (B1 - alapfokú -

nyelvvizsgára előkészítő) 

1-2 év középiskolai nyelvtanulás, illetve eddig teljesített kb. 150-200 

nyelvóra egyéb úton 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

Haladó 

2-3 év középiskolai nyelvtanulás, illetve 300-350 nyelvóra, esetleg alapfokú 

komplex  nyelvvizsga 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

Nyelvvizsga előkészítő 
(általános  B2  - középfokú -

nyelvvizsgára) 

450-500 nyelvóra, vagy már meglévő középfokú írásbeli, vagy szóbeli 

nyelvvizsga. 

ld. szintmérő teszt leírása 

Felsőfokú vizsgaelőkészítő 

 
középfokú komplex nyelvvizsga 

sz
a
k

n
y
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Műszaki vagy gazdasági 

szaknyelv** 

3-4 év középiskolai nyelvtanulás, illetve 400-450 nyelvóra, középfokú 

komplex nyelvvizsga vagy középfokú nyelvvizsga szintnek megfelelő 

nyelvtudás 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

  * Kezdő kurzusokat angol nyelven nem indítunk. 

** Műszaki és gazdasági szaknyelvi kurzusok csak angol, német és francia nyelvből indulnak. 
 



 

2. Nyelvi kredit tárgyak  

 

Elsősorban középfokú komplex típusú nyelvvizsgával már rendelkezőknek, vagy nyelvvizsgával 

még nem rendelkező, de legalább a középfokú nyelvvizsga szintet megközelítő nyelvtudású (ld. 

nyelvi szintmérő teszt) hallgatók számára ajánljuk. Speciális ismeretek megszerzése mellett 

alkalmasak a meglévő nyelvtudás szinten tartására is. 

 

 

Nyelvi kredit tárgyaink heti 1x2 órásak és teljesítésük 2 kreditpontot ér. E tárgyak felvétele az 

egyetem kredittárgyaira érvényes szabályok szerint történik, azaz nem kell hozzá támogatási 

egységeket felhasználni, és nem teljesítés esetén nem emelt szintű a különeljárási díj. Szabadon 

felvehetők és leadhatók a regisztrációs hetet követő egy hétig még, de csak a Központi 

Tanulmányi Hivatalhoz benyújtott kérvényeken keresztül. 

 
 

Nyelvi kredit tárgyak kizárólag BSc/BA képzéseken: 
 

 

TANTÁRGY NEVE 

 

RÖVID LEÍRÁSA 

Műszaki nyelv 

angol, francia, német, olasz  és spanyol 

nyelven 

(a csoportok nyelvenként minimum 10 fővel 

indulnak) 

A tantárgy célja a műszaki tudományos nyelv funkcionális használatának 

stilisztikai és szövegalkotási – szóhasználati, grammatikai és mondattani – 

sajátosságainak megismerése. 

A hallgató jártasságot szerez műszaki témakörökben szakszövegek olvasására 

és jegyzetelésére irányuló készség, a hallás utáni értés, továbbá az íráskészség 

(fordítás, rezümé, vázlat) valamint a beszédkészség (referátum, vita, érvelés) 

fejlesztése terén. 

 

Kommunikációs készségfejlesztés 

angol, francia, német, olasz és spanyol 

nyelven 

(a csoportok nyelvenként minimum 10 fővel 

indulnak) 

 

A tantárgy célja az idegen nyelvű kommunikációhoz és az idegen nyelven 

folytatott tanulmányokhoz szükséges szóbeli készségek (érvelés, hozzászólás, 

előadások tartása) és az írásbeli készségek (jegyzetelés, összefoglalás, 

beszámoló, tömörítés) fejlesztése. A kommunikációs feladatok megoldását 

autentikus minták és audio vizuális tananyagok segítik. 

Kultúraközi kommunikáció 

angol, francia, német, olasz és spanyol 

nyelven 

(a csoportok nyelvenként minimum 10 fővel 

indulnak) 

Anyanyelvi és célnyelvi közösségek kultúrája közötti hasonlóságok, 

különbségek tudatosítása, célnyelvi kultúrakultúrák iránti érzékenység 

kialakításával a tantárgy elősegíti az interkulturális kompetencia kialakítását és 

fejlesztését, kulturális szempontból megfelelő viselkedésformák repertoárjának 

bővítését. 

A tantárgy nagyban elősegíti a hallgatói mobilitási programokban való 

eredményes részvételt. 

 

Menedzserkommunikáció 

angol, francia, német, olasz, orosz és 

spanyol nyelven 

(a csoportok nyelvenként minimum 10 fővel 

indulnak) 

 

A tantárgy célja az eredményes mérnök-menedzseri tevékenységhez szükséges 

idegen nyelvi készségek és gyakorlat kialakítása az üzleti nyelv szerkezetének 

és jellegének megfelelően 

 
 

 

 

 

 

 

 



NYELVI TÁRGYAK FELVÉTELE 

 

Nyelvi kurzusra  - a többi szabadon választott tárgyhoz hasonlóan – a  Neptun rendszerben, 

önállóan kell jelentkeznie. Erre a regisztrációs héten  (augusztus 29. hétfő 16:00 órától 

szeptember 2. péntek 12:00 óráig) lesz módja.  

A meghirdetett kurzusokról ajánlott előzetesen tájékozódni a honlapunkon (www.inyk.bme.hu) A 

Tevékenység → Hallgatói nyelvoktatás → Oktatott nyelvek menüben válassza ki az Önt érdeklő 

nyelvet, majd kattintson a Kurzusok gombra. (Az Oktatott nyelvek – Tantárgyprogramok 

menüpont alatt feljegyezheti a kiválasztott tárgy kódját is, ez segíti a neptunos tárgyfelvételt.) 

Tárgyfelvételi problémával a regisztrációs hét folyamán személyesen is felkereshet bennünket (E 

épület IX. em. 6. vagy X. emelet 4.) munkatársaink segítenek a megfelelő kurzus kiválasztásában 

és  felvételében. 

A kurzusok létszámtól függően indulnak: 

 amelyik kurzus (0 kredites és kredites egyaránt) a regisztrációs hét végén nem éri el a 

minimum létszámot, azt nem indítjuk, a hallgatókat pedig e-mailben értesítjük 

tárgyfelvételük törléséről. 

 

 amelyik 0 kredites kurzus azonban a regisztrációs héten eléri a minimum létszámot, arról 

a hallgatók már nem jelentkezhetnek le, ezért nagyon fontos, hogy alaposan gondolják 

át a tárgyválasztásukat.  

 

A BSc/BA képzésen résztvevő hallgatók órarendjében heti 2x2 óra ún. nyelvi blokk van, ezekre 

az időpontokra a kar - lehetőleg - nem tesz kötelező tárgyakat. (Az azonban előfordulhat, hogy egy 

kötelező tárgy több kurzusa közül van olyan, amelyik egybeesik a nyelvoktatási időponttal!) 

Ezeken a képzéseken a mintatantervek között megtalálja a Nyelvi mintatantervet, amely az összes 

meghirdetett és a képzésén elfogadott nyelvi tárgyat tartalmazza. 

A többi képzés hallgatói az órarendjük ismeretében választhatnak az ahhoz illeszkedő nyelvi 

kurzusok közül, nekik a Minden intézményi tárgy gomb segítségével kell megkeresniük a 

kiválasztott nyelvi kurzust. 

A regisztrációs hetet követően sem a tárgyfelvétel törlésében, sem módosításában, sem pedig 

utólagos tárgyfelvételben segíteni nem tudunk. Ezeket a kérelmeket az első szorgalmi hét 

folyamán a Neptunon található kérvények használatával a Központi Tanulmányi Hivatalnak kell 

benyújtania.  

 
ISMÉTELTEN figyelmébe ajánljuk a 0 kredites nyelvi tárgyak utólagos törlésére vonatkozó 

tudnivalókat: 

1. Ezeknél a tárgyaknál az utólagos, saját hibás tárgytörlési kérelmet nem lehet beadni, illetve azt nem 

fogadják el. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Az óraütközés – amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel előtt már látta,  saját hibának minősül. Ne 

vegyen fel nyelvi tárgyat, ha a kötelező tárgyai mellett nem lát óraidőpontot! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A szint választásáért a hallgató saját maga felelős, a rossz szintválasztás saját hiba. Szintmérő tesztek 

nyelvenként: www.inyk.bme.hu - Tevékenység – Hallgatói nyelvoktatás – Oktatott nyelvek 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A 0 kredites tárgyak szintenként két félévesek, tehát a 2. rész jelzésű tárgyak az előző félévben 

megtartott 1. rész folytatásai. (Angol felsőfok és a gazdasági szaknyelvi vizsgaelőkészítők esetében három 

félév, a 3. rész  jelzésű tárgy a megelőző 1. rész  és 2. rész folytatása) Tárgyleírások  és követelmények 

nyelvenként: http://www.inyk.bme.hu  (Tevékenység – Hallgatói nyelvoktatás – Oktatott nyelvek).  

Szintcsere nem lehetséges. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.inyk.bme.hu/
http://www.inyk.bme.hu/
http://www.inyk.bme.hu/


5. Nem saját hibás kérelmet csak a Neptun adatai alapján vagy tanszéki igazolással fogadnak el (ha 

valamelyik tanszék KÖTELEZŐ tárgy időpontját később módosította, mint ahogy a nyelvi kurzus még 

leadható lett volna). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Neptun hibát a Neptun üzemeltetéssel igazoltatni kell.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Csak arra a tárgyra járhat be, amelyet a Neptunon felvett. 

 

Amennyiben további kérdései vannak érdeklődhetnek elsősorban e-mailben: 

nyelvi@inyk.bme.hu vagy augusztus 22-től telefonon a 463-3142 számon.  

 

Kérjük, hogy postai úton ne keressenek bennünket! 

 

 

 

 

BME Idegen Nyelvi Központ

mailto:nyelvi@inyk.bme.hu


 

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Idegen Nyelvi Központ 

 

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ 
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MESTER- VAGY KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEKEN 

 

Kedves Hallgatónk! 

 

Üdvözöljük Önt a BME hallgatóinak sorában. A BME Idegen Nyelvi Központban sokrétű 

nyelvi fejlesztésre van lehetőség a következő területeken: hallgatói nyelvtanulás, tolmács és 

fordító képzés, nyelvvizsgáztatás és nyelviskolai oktatás. 

 

Az alábbiakban a BME hallgatók nyelvtanulási lehetőségeiről tájékozódhat: 

 

 

 

0 kredites ingyenes nyelvoktatási keretbe 

tartozó tárgyak (heti 2x2 óra) 

 

2 kredites egyetemi kreditrendszerbe illeszkedő tárgyak 

(heti 1x2 óra) 

Kezdő – elsősorban más nyelvből már  B2 

komplex nyelvvizsgával rendelkezőknek 

javasoljuk. 

Műszaki nyelv 

 

Középhaladó (B1 - alapfokú  nyelvvizsgára 

előkészítő) 

 

Kommunikációs készségfejlesztés 

 

Haladó (B1 szintű tudással rendelkezőknek) 
 

Kultúraközi kommunikáció 

 

Nyelvvizsga előkészítő (általános  B2  - 

középfokú  nyelvvizsgára) 

 

Menedzserkommunikáció 

 

 

Felsőfokú nyelvvizsga előkészítő (általános  

C1 - felsőfokú  nyelvvizsgára) 

 

Európai Uniós szaknyelvi ismeretek* 

 

 

 

Műszaki vagy gazdasági szaknyelv 

 
Speciális szaknyelvi ismeretek (karonként) * 

 
Külföldi szakmai tevékenységre felkészítés * 

*Elsősorban mesterképzéses hallgatók számára 

 

A további részletekért kérem, olvassa végig a dokumentumot. 

 
 

1. Nyelvi alapoktatás   

A nyelvi alapoktatási tárgyak keretében heti 2x2 órás kurzusokon 0 kredit értékkel 

 - általános nyelvet vagy  

 - gazdasági illetve műszaki szaknyelvet tanulhat. 

 



Általános nyelvi kurzusokat francia, holland, japán, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből 

kezdő szinttől felsőfokú nyelvvizsga előkészítő szintig, angol nyelvből haladó szinttől 

felsőfokú szintig indítunk.  

 - A gazdasági illetve műszaki szaknyelvi kurzusok (csak angol, francia és német nyelven) - 

középfokú szaknyelvi nyelvvizsgára készítenek elő, legalább B2-t (középfokú nyelvvizsgát) 

megközelítő szintű nyelvtudás szükséges az elkezdésükhöz.  

Az egyetem hallgatónként az alábbi ingyenes nyelvoktatási keretet határozta meg, amelynek 

erejéig a nappali képzések hallgatói - finanszírozási formától függetlenül - térítésmentesen 

vehetik fel ezeket a tárgyakat:  

 

Képzési forma 

(nappali) 

2015/16. tanévben beiratkozott 

hallgatóknak 

Alapképzés 8 egység 

Mesterképzés 4 egység 

Doktorandusz képzés 4 egység 

Osztatlan képzés 12 egység 

A fenti táblázatban nem szereplő képzések hallgatói térítés ellenében vehetnek részt a 

nyelvoktatásban.  Az őszi félévben egy egység ára várhatóan 10 000 Ft lesz. A nyelvi 

kurzusok költségtérítését a szorgalmi időszakban a Neptun rendszeren keresztül kell 

majd befizetniük. 

A 0 kredites nyelvi tárgyak kurzusai két csoportméretben, ezzel együtt kétféle „egységnyi 

értékben” indulnak: 

 10 - 13 fővel kiscsoportos, 3 egységnyi értékben, illetve 

 16 - 29 fővel nagycsoportos, 2 egységnyi értékben. 

A támogatási egységek felhasználását a Központi Tanulmányi Hivatal tartja nyilván. A fenti 

keret felhasználása után – továbbra is kedvezményesen, de - térítés mellett tanulhatnak 0 

kredites nyelvi tárgyakat.  

A hallgatók a belépő szint megállapítására honlapunkon (www.inyk.bme.hu) szintmérő 

teszteket találnak nyelvenként. Ezek használatát azért is javasoljuk, mert minden egyes 

szint külön tantárgy (tehát pl. nem „angol vagy német órára” jár majd, hanem angol kezdő 1-

re vagy német középhaladó 1-re) ezért nagyon fontos, hogy a hallgatók nyelvtudásuknak 

megfelelő szintű tantárgyat válasszanak és minél eredményesebben használják fel ingyenes 

nyelvtanulási egységeiket. A minimum létszámot elért, tehát induló 0 kredites kurzusoknál 

ugyanis - a többi egyetemi tárgytól eltérően -  a jelentkezést követően (sem a regisztrációs 

héten, sem később) nincs lehetőség a nem megfelelő szintválasztás miatt (és egyéb saját 

hibás okból sem) a tárgyfelvétel módosítására, a felvett és nem teljesített 0 kredites nyelvi 

tárgyakért pedig emelt különeljárási díjat  kell fizetniük a hallgatóknak (eddig ez az összeg 

14500 Ft volt, várhatóan nem változik). 

 

A nyelvi alapoktatási tárgyak: 
 

 

 SZINT/TÁRGY SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNY 

http://www.inyk.bme.hu/
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Kezdő* – elsősorban más  

nyelvből már középfokú C 

típusú nyelvvvizsgával  

rendelkezőknek javasoljuk. 

nincs 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

Középhaladó (alapfokú 

nyelvvizsgára előkészítő) 

1-2 év középiskolai nyelvtanulás, illetve eddig teljesített kb. 150-200 

nyelvóra egyéb úton 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

Haladó 

2-3 év középiskolai nyelvtanulás, illetve 300-350 nyelvóra, esetleg 

alapfokú komplex  nyelvvizsga 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

Nyelvvizsga előkészítő 
(általános középfokú 

nyelvvizsgára) 

450-500 nyelvóra, vagy már meglévő középfokú írásbeli, vagy szóbeli 

nyelvvizsga. 

ld. szintmérő teszt leírása 

Felsőfokú vizsgaelőkészítő középfokú komplex  nyelvvizsga 
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Műszaki vagy gazdasági 

szaknyelv** 

3-4 év középiskolai nyelvtanulás, illetve 400-450 nyelvóra, középfokú 

komplex nyelvvizsga vagy  középfokú nyelvvizsga szintnek megfelelő 

nyelvtudás 

ld. még: szintmérő teszt leírása 

 

   * Kezdő kurzusokat angol nyelven nem indítunk. 

** Műszaki és gazdasági szaknyelvi kurzusok csak angol, német és francia nyelvből indulnak. 

 
 

 



2. Nyelvi kredit tárgyak  

 

Elsősorban középfokú komplex típusú nyelvvizsgával már rendelkezőknek, vagy 

nyelvvizsgával még nem rendelkező, de legalább a középfokú nyelvvizsga szintet 

megközelítő nyelvtudású (ld. nyelvi szintmérő teszt) hallgatók számára ajánljuk.  

 

 

Nyelvi kredit tárgyak MSc/MA képzéseken : 

 

 
 

TANTÁRGY NEVE 

 

RÖVID LEÍRÁSA 

Európai Uniós szaknyelvi ismeretek 

angol, francia, német, olasz és spanyol 

nyelven  

 

 

 

 

A tantárgy célja, hogy a nyelvtanuló folyékonyan és hatékonyan részt 

tudjon venni az Európai Unió főbb témaköreit érintő szakmai 

diskurzusokban. Képviselni tudja az aktuális szakterületi témával 

kapcsolatos álláspontját logikus felépítésű érvelés során. 

 

 Speciális szaknyelvi ismeretek 

(karonként)angol, francia, magyar, német, 

olasz, orosz és spanyol nyelven  

 

 

A tantárgy célja, hogy a nyelvtanuló folyékonyan és hatékonyan részt 

tudjon venni szakmai diskurzusokban. Megérti a szakcikkeket és a 

hosszabb műszaki leírásokat. 

 

 

 
Külföldi szakmai tevékenységre felkészítés 

angol, francia, német, olasz és spanyol 

nyelven  

 

A tantárgy célja, hogy a nyelvtanuló képes legyen külföldi szakmai 

tartózkodását (tanulmányok, munkavállalás) nyelvileg adekvát módon 

előkészíteni (pályázati anyag összeállítása), ebben sikeresen részt venni és 

a tapasztalatait összegezni (pályázati beszámoló elkészítése) a megfelelő 

nyelvi regiszterek alkalmazásával. 

 

Nyelvi kredit tárgyaink heti 1x2 órásak és teljesítésük 2 kreditpontot ér. E tárgyak felvétele 

az egyetem kredittárgyaira érvényes szabályok szerint történik, azaz nem kell hozzá 

támogatási egységeket felhasználni, és nem teljesítés esetén nem emelt szintű a különeljárási 

díj. Szabadon felvehetők és leadhatók a regisztrációs hetet követő egy hétig még (de csak a 

Központi Tanulmányi Hivatalhoz benyújtott kérvényeken keresztül) 

 

 

NYELVI TÁRGYAK FELVÉTELE 

 

Nyelvi kurzusra - a többi szabadon választott tárgyhoz hasonlóan – a  Neptun rendszerben, 

önállóan kell jelentkeznie. Erre a regisztrációs héten  (augusztus 29. hétfő 16:00 órától 

szeptember 2. péntek 12:00 óráig) lesz módja.  

A meghirdetett kurzusokról ajánlott előzetesen tájékozódni a honlapunkon 

(www.inyk.bme.hu) A Tevékenység → Hallgatói nyelvoktatás → Oktatott nyelvek menüben 

válassza ki az Önt érdeklő nyelvet, majd kattintson az Órarend gombra. (Az Oktatott nyelvek 

– Tantárgyprogramok menüpont alatt feljegyezheti a kiválasztott tárgy kódját is, ez segíti a 

neptunos tárgyfelvételt.) 

Tárgyfelvételi problémával a regisztrációs hét folyamán személyesen is felkereshet bennünket 

(E épület X. emelet 4.) munkatársaink segítenek a megfelelő kurzus kiválasztásában és  

felvételében. 

A kurzusok létszámtól függően indulnak: 

 amelyik kurzus (0 kredites és kredites egyaránt) a regisztrációs hét végén nem éri el a 

minimum létszámot, azt nem indítjuk, a hallgatókat pedig e-mailben értesítjük 

tárgyfelvételük törléséről. 

http://www.inyk.bme.hu/


 amelyik 0 kredites kurzus azonban a regisztrációs héten eléri a minimum létszámot, 

arról a hallgatók már nem jelentkezhetnek le, ezért nagyon fontos, hogy alaposan 

gondolják át a tárgyválasztásukat.  

 

A BSc/BA képzésen résztvevő hallgatók órarendjében heti 2x2 óra ún. nyelvi blokk van, 

ezekre az időpontokra a kar - lehetőleg - nem tesz kötelező tárgyakat. (Az azonban 

előfordulhat, hogy egy kötelező tárgy több kurzusa közül van olyan, amelyik egybeesik a 

nyelvoktatási időponttal!) Ezeken a képzéseken a mintatantervek között megtalálja a Nyelvi 

mintatantervet, amely az összes meghirdetett és a képzésén elfogadott nyelvi kurzust 

tartalmazza. 

A többi képzés hallgatói az órarendjük ismeretében választhatnak az ahhoz illeszkedő nyelvi 

kurzusok közül, nekik a Minden intézményi tárgy gomb segítségével kell megkeresniük a 

kiválasztott nyelvi kurzust. 

A regisztrációs hetet követően sem a tárgyfelvétel törlésében, sem módosításában, sem pedig 

utólagos tárgyfelvételben segíteni nem tudunk. Ezeket a kérelmeket az első szorgalmi hét 

folyamán a Neptunon található kérvények használatával a Központi Tanulmányi Hivatalnak 

kell benyújtania.  

 
ISMÉTELTEN figyelmébe ajánljuk a 0 kredites nyelvi tárgyak utólagos törlésére vonatkozó 

tudnivalókat: 

1. Ezeknél a tárgyaknál az utólagos, saját hibás tárgytörlési kérelmet nem lehet beadni, illetve azt 

nem fogadják el. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Az óraütközés – amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel előtt már látta  – saját hibának  minősül. 

Ne vegyen fel nyelvi tárgyat, ha a kötelező tárgyai mellett nem lát óraidőpontot! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A szint választásáért a hallgató saját maga felelős, a rossz szintválasztás saját hiba. Szintmérő 

tesztek nyelvenként: www.inyk.bme.hu - Tevékenység – Hallgatói nyelvoktatás – Oktatott nyelvek 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A 0 kredites tárgyak szintenként két félévesek, tehát a 2. rész jelzésű tárgyak az előző félévben 

megtartott 1. rész folytatásai. (Angol felsőfok és a gazdasági szaknyelvi vizsgaelőkészítők esetében 

három félév, a 3. rész  jelzésű tárgy a megelőző 1. rész  és 2. rész folytatása) Tárgyleírások  és 

követelmények nyelvenként: http://www.inyk.bme.hu  (Tevékenység – Hallgatói nyelvoktatás – 

Oktatott nyelvek).  Szintcsere nem lehetséges. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Nem saját hibás kérelmet csak a Neptun adatai alapján vagy tanszéki igazolással fogadnak el 

(ha valamelyik tanszék KÖTELEZŐ tárgy időpontját később módosította, mint ahogy a nyelvi kurzus 

még leadható lett volna). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Neptun hibát a Neptun üzemeltetéssel igazoltatni kell.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Csak arra a tárgyra járhat be, amelyet a Neptunon felvett. 

 

Amennyiben további kérdései vannak érdeklődhetnek elsősorban e-mailben: 

nyelvi@inyk.bme.hu vagy augusztus 24-től telefonon a 463-3142 számon.  

 

Kérjük, hogy postai úton ne keressenek bennünket! 

 

 

 

 

BME Idegen Nyelvi Központ 

http://www.inyk.bme.hu/
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