
Az Idegennyelvi lektorátus szabályzata

I. A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Idegennyelvi 
lektorátusának (továbbiakban: lektorátus) jogköre, feladatai:

1. A lektorátus elsődleges feladata a modern nyelvek oktatásának (angol, 
francia, német, olasz, orosz) koordinálása, a nyelvoktatás és vizsgáztatás 
megszervezése, lebonyolítása, valamint az államilag elismert nyelvvizs-
gák letételére való felkészítés biztosítása a tanórák keretén belül.

2.1. A lektorátus a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főisko-
la integráns egysége. Szabályzatának megtervezése, avagy módosítása az 
intézmény belső szabályzatának, valamint a felsőoktatási törvény idevo-
natkozó szabályainak, rendelkezéseinek figyelembevételével történik.

2.2. A lektorátus köteles tájékoztatni az intézmény vezetőit az alapsza-
bályban rögzített előírások, szabályok kilátásba helyezett módosításairól.

2.3. A szabályzat módosítása a Kari Tanács, az intézmény vezetőségének 
beleegyezésével történik a lektorátus vezetőjének indítványára.

2.4. A módosítás előterjesztésére akkor kerülhet sor, ha a lektorátus 
vezetője előzetesen tájékoztatja a nyelvtanárokat a várható módosítások 
okairól és azok feltételeiről, valamint az oktatás addigi menetét befolyá-
soló esetleges következményeiről.

3. A lektorátus a hatályban lévő központi rendeletek és jogszabályokat 
(2005. évi cXXXIX. törvény a felsőoktatásról, 137/2008.(V.16.) korm. 
rendelet, 2011. évi ccIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) figyelembe 
véve határozza meg, hogy milyen nyelvvizsgákat fogad el a képesítési kö-
vetelmények feltételeként.

II.  A lektorátus vezetőjének feladatai, jogköre:

1. Elsődleges feladata az intézmény által biztosított modern európai nyel-
vek oktatásának megszervezése, az oktatás előzetesen meghatározott 
szintjének felügyelete, ellenőrzése.

2. Kötelessége továbbá a kapcsolatteremtés, kapcsolatfenntartás más fel- ID
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sőoktatási intézmények nyelvi lektorátusaival, valamint a regionális ide-
gen nyelvi központokkal a folyamatos információcsere érdekében.
3. A lektorátus vezetőjének hivatalánál fogva kötelessége a Kari Tanács 
és a nyelvtanárok tájékoztatása a kormányrendeletek nyelvoktatásra vo-
natkozó módosításairól és minden olyan a nyelvoktatást érintő körül-
ményről, ami belső szabályzat-módosítást kíván.
4. Kötelessége tájékoztatni a Kari Tanácsot az intézmény nyelvoktatásá-
nak helyzetéről, az elért eredményekről, a hallgatók munkájáról.
5. Félévenként két értékelést állít össze a főiskolai, szemináriumi rektor és a 
prefektus részére, amelyben tájékoztatást ad a hallgatók által elért eredmé-
nyekről és javaslatokat tesz az estleges változtatásokra (pl. csoportbontás, stb.).
6. Minden félév elején és végén értekezletet hív össze, amelyek során az 
elvégzendő feladatok megtárgyalására, illetve azok értékelésére kerül sor.

III. A lektorátus tanárainak feladatai, jogköre:

1. Minden nyelvtanár a félévkezdéstől számított 10 napon belül elkészíti a 
féléves tematikát, amit bemutat a lektorátus vezetőjének.
2. A tematikát a nyelvtanárok saját belátásuk szerint az adott nyelvi cso-
port tudásszintjének megfelelően állítják össze figyelembe véve a tan-
könyvek felépítését, javasolt módszereit.
3. Alapvető cél a sikeres szigorlat letétele és a nyelvvizsgára való felkészítés. 
Ennek megfelelően a tematikák összeállítása a fent említett vizsgák eléré-
sére kell, hogy irányuljon.   

4. Minden félév végén a féléves munkáról egy összefoglaló írásbeli érté-
kelést készítenek, amelyben elemzik az elért eredményeket, az előzetesen 
benyújtott tematikák alapján.
5. Tanév végén megállapodás szerinti határidővel a következő évi tan-
tárgyleírások elkészítése szükséges.
6. Javaslatokat tehetnek a szigorlati követelmények módosítására és indít-
ványozhatnak egyéb módosítási javaslatokat a lektorátus vezetőjénél. 

IV. A lektorátus nyelvi vizsgákra vonatkozó szabályzata

1. A 2005. évi cXXXIX. törvény a felsőoktatásról 51. § (1) amely szerint 
„a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfelté-
tele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha e törvény másképp nem rendelke-
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zik - az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény 
szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak 
be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy 
középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meg-
határozott

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiak-
ban: nyelvvizsga). A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatároz-
hatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkö-
téssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve 
az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi nyelvvizs-
gaként köteles elfogadni.”

2. Bologna-rendszerű képzésben: 
2.1 Alapképzésben (BA) és Mesterképzésben (MA) az oklevél megszerzé-
séhez egy középfokú, „c” típusú államilag elismert vagy azzal egyenérté-
kű nyelvvizsga megszerzése szükséges.
A Magyarországon kiadott nyelvvizsga bizonyítványok közül azok álla-
milag elismertek, melyeken az alábbi kifejezések valamelyike szerepel, s 
amelyek kibocsátója az arra jogosult intézmény:

 – „Állami nyelvvizsga”, kiadója az Állami Nyelvvizsga Bizottság
 – „Állami nyelvvizsgával egyenértékű”, kiadója az Állami Nyelv-

vizsga Bizottság
 – „Államilag elismert nyelvvizsga”, kiadója valamely akkreditált 

nyelvvizsgaközpont
 – „Államilag elismert nyelvvizsgával egyenértékű”, kiadója a 

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ.
Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult, akkre-
ditált nyelvvizsga-központok listája megtalálható a www.nyak.hu címen.
nappali tagozatos kántor és katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakos 
hallgatók számára a BA-diploma megszerzéséhez 4 félévnyi szaknyelv tel-
jesítése kötelező a következőket figyelembe véve:
Az I. évfolyamos hallgatók az első tanítási héten szintfelmérőt írnak a 
választott nyelvből. Ezen teszt eredménye alapján a lektorátus vezetője 
eldönti, hogy szükséges-e számára az általános nyelv 2 félévnyi alapozó 
tanulása, vagy ettől eltekinthetünk, s kezdheti a szaknyelv tanulását.
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2.2 nappali tagozatos teológia-lelkész/lelkipásztori munkatárs szakirányon 
tanuló általános vagy szaknyelvi nyelvvizsgával rendelkező hallgatók szá-
mára az MA fokozat megszerzéséhez intézményünkben min. 4 félév ide-
gen nyelv tanulása kötelező. A választható nyelvek: angol egyházi szaknyelv, 
francia egyházi szaknyelv, német egyházi szaknyelv, olasz egyházi szaknyelv.
Azon hallgatókra, akik a beiratkozás évében még nem rendelkeznek 
nyelvvizsgával a kántor/katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakos 
hallgatókra vonatkozó nyelvi követelmény-rendszer érvényes.
A fenti nyelvi követelmények teljesítése mellett a Főiskola hallgatói szá-
mára lehetőséget kínál orosz nyelv tanulására is, intézményesített keretek 
(kötelező órahallgatás és gyakorlati jegy-szerzés) között.
Mentesülnek a nyelvvizsga követelmények teljesítése alól, akik a beirat-
kozás évében legalább 40. életévüket betöltik, továbbá azok a hallgatók, 
akik a vonatkozó törvény hatálybalépése (2003. június 17.) előtt kezdték 
meg tanulmányaikat, és a képesítési követelmény szerinti képzési idő alatt 
betöltik 40. életévüket. A 2011. évi ccIV. törvény a nemzeti felsőokta-
tásról 107.§ (1) bekezdése értelmében: „….a követelmény teljesítése alól (ti. 
a nyelvvizsga megléte)  mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmánya-
ik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik 
életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik 
a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.”
2.3. levelező tagozatos hallgatók esetében az Intézmény lehetőséget biz-
tosít a nappali tagozatos nyelvi órák hallgatására az aktív hallgatói jogvi-
szony fennállásának ideje alatt.
2.4. A 2012. január 1-jével életbe lépett 2011. évi ccIV törvény a nemzeti 
felsőoktatásról rendelkezései alapján a nyelvi követelmény a következő-
képpen módosul: 2012 szeptemberétől felmenő rendszerben az osztatlan 
teológus MA-képzésben, a katekéta lelkipásztori munkatárs és a kántor 
alapszakos képzéseken a diploma megszerzésének feltétele 4 félévnyi 
szaknyelvi nyelv abszolválása és egy belső lektortusi záró szigorlat letétele, 
amely írásbeli és szóbeli részből áll.

nyíregyháza, 2012.08.31.

A Szenátus nevében:
Dr. Véghseő Tamás

rektor


