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Nyelvi képzések a BME és az MMK együttműködésében 

 

 

Budapest, 2018. február 12. – Nyelvi képzések közös szervezéséről született megállapodás a 

Magyar Mérnöki Kamara és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen 

Nyelvi Központjával kötött együttműködési szerződés alapján. 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központjával közösen 

meghirdetett nyelvi képzések a Magyar Mérnöki Kamara tagjai számára elérhető több szintű nyelvi 

fejlesztést tesznek lehetővé. Az MMK tagjai angol, német, francia, orosz, olasz és spanyol nyelven, 

illetve igény szerint más nyelveken is középszintű(B2), küszöbszintű(B1), haladó(C1), és alapszintű 

képzésekre jelentkezhetnek kedvező feltételek mellett. 

A képzések elindítását széles körű felmérés előzte meg, amely rávilágított a nyelvi irányokra 

és a különböző szintű képzések iránti igényekre. A felmérés során a nyelvi ismeretekre, a 

nyelvi képzettségre vonatkozó kérdéseket tettünk fel, és a kapott válaszok alapján alakult ki a 

Nyelvi Központtal közösen a képzések nyelvi és szintbeli összeállítása. 

„A mérnökök szakmai képzése kiemelt helyet foglal el a Magyar Mérnöki Kamara 

tevékenységei között. A megalapozott szakmai ismeretek elengedhetetlen feltétele, hogy a 

szakemberek a nemzetközi színtéren is megállják helyüket és ennek alapfeltétele, hogy a nyelvi 

korlátok ne akadályozzák a határokon túlnyúló projektek bonyolítását. Különösen fontos a 

mai, egyre gyorsabb és korlátok nélkül bejárható világ megértése terén, hogy az ismereteket a 

legszélesebb körből tudják meríteni a szakemberek, a legjobb gyakorlatokat meg tudják 

ismerni, legyenek azok német, francia, vagy akár angolszász világból szerezhető ismeretek” – 

emelte ki a megállapodás legfontosabb jövőbeni eredményét Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki 

Kamara elnöke. 

„ A bővülő nemzetközi kapcsolatok, a határokon átnyúló nagyszabású projektek  a magas 

szintű szakmai tudás mellett különösképpen igénylik a megfelelő, tárgyalóképes nyelvtudást és 

a szaknyelvi ismereteket. E kihívásnak kíván eleget tenni és a mérnök szakembereket nyelvi 

szempontból támogatni a BME Idegen Nyelvi Központja és az MMK együttműködésében 

elindult nyelvi képzéssorozat, ötvözve a szakmai, műszaki tartalmakat egy gyakorlatorientált 

nyelvi fejlesztéssel” – nyilatkozta dr. Fischer Márta, a BME Idegen Nyelvi Központjának 

igazgatója a megállapodás aláírásakor. 

 

 Magyar Mérnöki Kamara 

Az 1867-ben megalakult Magyar Mérnöki Egyesület a mérnöki kamara létrehozását és 

törvényesítését tartalmazó Mérnöki Rendtartás megalkotását. A megvalósulásra 45 év múlva került 

sor, s végül megjelent az „Országos Törvénytárban” a mérnöki rendtartásról szóló 1923. évi XVII. 

törvénycikk. A II világháborút követően az Egyesület megszűnt, helyét 1948-ban a MTESZ (Műszaki 

és Természettudományi Egyesületek Szövetsége) foglalta el, amely lehetőséget adott az egyesületi 

munkára. Az egyesülési törvény (1989. évi II. törvény - az egyesülési jogról) hozott változást, s 1989 

márciusában elkezdődött az újjászervezés. 1993-ban meghatározták a mérnöki egyesülés 

szervezetének „köztestület” jellegét, fogalmát, s beiktatták a Polgári Törvénykönyvbe. A jogszabály – 
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7 év előkésztés eredményeként – 1996. évi LVIII. számú törvényként az 1996. június 10-i Magyar 

Közlönyben jelent meg. 

Ma 21 szakmai tagozat keretein belül közel 30ezer rendes és nyilvántartott tagja van az országos 

szervezetnek, önálló megyei kamarákba tömörülve. 

 

A BME Idegen Nyelvi Központja 

Az Idegen Nyelvi Központ a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idegen nyelvi 

képzési központja. A Központ a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon belül működik, és sokrétű 

nyelvi képzést kínál mind a műegyetemi hallgatóság és a BME valamennyi kara, mind más piaci 

érdeklődők, diákok, szakemberek számára.   

A Központ az általános és szaknyelvi képzések mellett akkreditált Nyelvvizsgaközpontot, 

Nyelviskolát és Tolmács- és Fordítóképző Központot is működtet. A nyelvi kínálat egyedülálló, hiszen 

kilenc nyelven biztosított a nyelvtanulási, hét nyelven pedig a nyelvvizsgázási lehetőség, az egyetem 

profiljának megfelelően gazdasági és műszaki szaknyelveken is. A biztos nyelvtudással és 

alapdiplomával már rendelkező érdeklődők számára a szakfordító- és tolmácsképzések biztosítanak 

folyamatos képzési és munkavállalási lehetőséget.  


