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VIZSGASZABÁLYZAT 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A Doktori Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 56.§ alapján a doktori képzésre legalább egy, 
államilag elismert „B2” szintű komplex (korábban: középfokú C típusú) nyelvvizsgával vagy azzal 
egyenértékű okirattal rendelkező pályázók jelentkezhetnek. A komplex vizsgára való jelentkezés 
előfeltétele egy további idegen nyelv ismerete , amelynek szintje legalább „B1” szintű komplex 
(korábban: alapfokú C típusú) nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű, tudományterület 
műveléséhez szükséges nyelvismeret. Ennek igazolásáról a Doktori Iskola vezetője határoz. 

(2) Ez utóbbinak a megszerzésére ad lehetőséget az ebben a szabályzatban ismertetett 
doktorandusz intézményi nyelvi vizsga.  

2. § 

(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ (a 
továbbiakban: INOK) munkatársaira, a vizsgázókra, a vizsgáztatókra.  

(2) A vizsgarendszer csak a Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláiban doktoranduszi státusszal 
rendelkezők számára nyitott, amennyiben a Doktori Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatában 
rögzített egyéb feltételeknek megfelelnek.  

(3) A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga (a továbbiakban röviden vizsga) az alábbiakban felsorolt 
természetes, élő nyelvekből tehető:  
a) angol  

b) francia  

c) német  

d) olasz  

e) orosz  

f) spanyol  

g) magyar (a doktori program a nem magyar anyanyelvű doktoranduszok esetében a magyar 
nyelvtudást a Doktori Iskola vezetője döntésével elfogadhatja második idegen nyelvnek) 

(4) A vizsga bármilyen korlátozás nélkül megismételhető.  
 
 

A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga fajtája, típusa 

3. § 

(1) A vizsga fajtája szerint általános egynyelvű vizsga.  

(2) A vizsga típusa szerint komplex, a szóbeli és az írásbeli készségek mérésére is kiterjed.  

(3) „B1” komplex nyelvvizsga szintjén igazolja a tudományterület műveléséhez szükséges 
nyelvismeretet.  
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A vizsga követelményei 

4. § 

(1) A vizsga a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges 
ismeret meglétét méri. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompetenciák vizsgálatára irányul:  

a. A nyelvhasználó képes kifejezni érthetően gondolatait és részletezni annak főbb pontjait. 
b. Komplexebb nyelvtani szerkezetek használatára is képes, előre felkészült témákban /a vizsgázó 

prezentációja alapján/. 
c. A nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, ha hétköznapi témájú, aránylag 

lassan és érthetően beszélnek. 
d. A nyelvhasználó képes interakcióba lépni a vizsgáztatóval, mindennapokhoz kötődő általános 

témákban. 
e. A nyelvhasználó össze tud foglalni újságcikket, előadást, interjút, arról véleményt tud 

nyilvánítani, valamint az arra vonatkozó általános kérdéseket meg tudja válaszolni. 
f. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, nyelvi megfogalmazása helyenként 

pontatlan lehet. Ugyanakkor egyszerűbb, folyamatos szövegeket tud alkotni, élményeiről, 
benyomásairól levelet tud írni. 

g. Hétköznapi témákról szóló cikkek hiányzó elemeit képes adott szókészletből kiegészíteni. 
 

Az írásbeli és szóbeli vizsgák időtartama  

5. §  

(1) Az írásbeli vizsga időtartama 90 perc.  

(2) A szóbeli vizsga időtartama 30 perc.  
  

A vizsga értékelése  

6. §  

(1) A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó 
mind az öt értékelési szempont esetében megszerzi az elérhető pontszám 40%-át és mind az 
írásbeli, mind a szóbeli rész esetében teljesíti az elérhető összpontszám 60%-át.  

(2) Az írásbeli vizsgán összesen 50 pont szerezhető. (megfelelt 30 ponttól)  

(3) A szóbeli vizsgán 50 pont szerezhető. (megfelelt 30 ponttól)  

(4) Értékelési szempontonként az elérhető pontszám, illetve 40% teljesítmény minimumok:  
  

    Elérhető pont  Teljesítmény 
minimum 40% 

Írásbeli vizsga 50 pont Olvasott szöveg értése 
Nyelvhelyesség  

15 pont  
15 pont 

6 pont 
6 pont 

  Íráskészség  20 pont 8 pont 

Szóbeli vizsga 50 pont Beszédkészség  20 pont 8 pont 

  Prezentáció  30 pont 12 pont 
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Jelentkezés a vizsgára  

7. §  

(1) A doktorandusz intézményi nyelvi vizsgára jelentkezési szándékát a doktori program számára 
jelzi egy a Neptun Rendszerben erre a célra kialakított kérelmen keresztül. A Doktori Iskola a 
kérelem beérkezését követően ellenőrzi, hogy a jelentkező jogosult-e a vizsga letételére.  

(2) Amennyiben a jelentkezési lap benyújtója jogosult a vizsga letételére, akkor a Doktori Iskola 
ügyintézője írásban értesíti a jelentkezőt a 3. sz. mellékletben található szövegű határozattal, 
valamint az INOK-ot, további ügyintézés céljából. 

(3) A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga jelen szabályzat 2. sz. melléklettel tartalmilag 
megegyező online jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az INOK honlapján 
(http://inok.sze.hu), ahol a vizsgák időpontjairól is lehet tájékozódni. A honlapon való 
jelentkezés esetében minden esetben kötelező csatolni a Doktori Iskola által kiadott támogató 
határozatot. Ennek hiányában a jelentkezés elutasításra kerül. 

(4) Az Oktatásszervezési Osztály által kiírt vizsgadíjat (25.000.- Ft / alkalom) a doktorandusz a 
Neptun-rendszeren keresztül fizeti be. A fizetési határidő minden esetben két héttel megelőzi a 
vizsga időpontját. Amennyiben a doktorandusz nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor a 
vizsgán való részvétel elutasításra kerül az INOK által. 

 
Vizsgaszervezés, vizsgaidőpontok  

8. §  

(1) Az INOK minden tanévben négy alkalommal szervez vizsgát az 1§ 3. pontjában felsorolt hét 
nyelvből (október, január, április, június). 

 
Behívás a vizsgára  

9. §  

(1) A vizsgára jogosult doktoranduszok jelentkezési lapjai alapján az INOK elkészíti az írásbeli és a 
szóbeli doktorandusz intézményi nyelvi vizsga beosztását.  

(2) Az INOK legkésőbb 10 nappal a soron következő vizsgahónap első napja előtt a honlapján 
(http://inok.sze.hu) teszi közzé az írásbeli, illetve a szóbeli doktorandusz intézményi nyelvi vizsga 
pontos idejét és helyét. A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga letételére jogosult 
doktoranduszok egyéb értesítést a vizsgával kapcsolatosan nem kapnak, minden információt az 
itt említett honlapról szerezhetnek be.  

(3) Az INOK a honlapján közzé tett információs anyagok útján tájékoztatja a vizsgázót a szükséges 
igazolványok bemutatásáról (útlevél vagy személyi igazolvány), a vizsgán engedélyezett 
segédeszközök használatáról (szótárak), valamint néhány, a vizsga lebonyolításához szükséges 
további információról.  

(4) A vizsgaszabályzat rendelkezéseivel kapcsolatos kérdések feltétele az INOK Titkárságán 
emailben (nyvkp@sze.hu) vagy személyesen lehetséges.  
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Az írásbeli vizsga  

10. §  

(1) Az írásbeli vizsga megszervezéséért, a vizsgafeladatok elkészítéséért az INOK igazgatója és/vagy 
az általa megbízott személyek a felelősek.  

(2) Az írásbeli vizsga három részből áll:  

a) olvasott szöveg értése (autentikus idegen nyelvi szöveg tartalmára vonatkozó állítások 
igaz v. hamis kategóriába való besorolása)  

b) nyelvi elemek (lyukas szöveg kiegészítése a megadott elemekből) /10 helyre 13 elemből/ 

c) önálló szövegalkotás (e-mail írása megadott irányítási szempontok alapján,)  

(3) Az írásbeli vizsgán szótár használata engedélyezett. 
 

A szóbeli vizsga 

11. §  

(1) A szóbeli vizsga részletes témaköreit az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
(2) A szóbeli vizsga három részből áll:  

a) ppt prezentáció /előre felkészüléssel, megadott témából//ppt leadási határideje a szóbeli 
vizsga előtt 1 héttel/ 

b) a vizsgáztató kérdéseket tesz fel a vizsgázó által prezentált témában  
c) rövid beszélgetés általános témákban 

(3) A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt történik.  
(4) A bizottságokat az INOK igazgatója állítja össze. A bizottságok 2 főből állnak.  
 

Értesítés az eredményekről, igazolás kiadása  

12. §  

(1) A vizsgázót a vizsga eredményéről a vizsgát követő 14 napon belül értesíteni kell.  
(2) A vizsgaeredményekről az INOK a honlapján értesíti a vizsgázókat. 
(3) A sikeres vizsgáról az INOK a 4. sz. mellékletben található bizonyítványt állítja ki és küldi el az 

adott Doktori Iskolának, ahol a Doktori Iskola ügyintézője a sikeres vizsga eredményét, 
kapcsolódó adatokat rögzíti a Neptun-rendszerbe és a bizonyítvány másolatát megőrzi. A 
vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványt az oklevéllel együtt kapja meg a Doktori Iskola 
ügyintézőjétől. 

(4) A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga sikertelensége esetén korlátozás nélkül ismételhető 
a vizsgadíj megfizetése ellenében.  

(5) Az INOK a befogadott jelentkezésekről és a kibocsátott igazolásokról nyilvántartást vezet.  
  

A vizsgázók jogai, jogorvoslatok  

13. §  

(1) Az INOK biztosítja a vizsga zavartalan lebonyolítását, különös tekintettel  

a) a vizsga helyszínéül szolgáló helyiség akadálymentességére,  

b) a fogyatékkal élők számára szükséges speciális segédeszközökre.  
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(2) A vizsgázó az eredmény közlését követő 3 napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet 
jogszabálysértésre vagy az eredményben mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással.  

(3) Az INOK igazgatója a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, 8 napon belül meghozza döntését és 
erről a vizsgázót levélben értesíti.  

(4) A vizsgázó előzetes egyeztetés után a vizsgadokumentációt megtekintheti.  
Vegyes és záró rendelkezések  

14. §  

(1) Az INOK vizsgaszabályzata a Központ honlapján megtekinthető.  
(2) A vizsgázók adatainak kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

(2016. április 27.) a természetese személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

(3) A jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságáért a vizsgázó a felelős.  
(4) A vizsgáról ki kell zárni azt a vizsgázót, aki meg nem engedett eszközöket használ, vagy csalás 

ténye egyébként megállapítható:  
a) a megoldás bizonyíthatóan megegyezik egy másik vizsgázó megoldásával  
b) a teremfelügyelők csalással tetten érik a vizsgázót  
c) a vizsgázó személyazonossága minden kétséget kizáróan nem megállapítható, illetve hitelt 

érdemlően bizonyítható, hogy a vizsgán nem az eredetileg jelentkezett vizsgázó jelent 
meg.  

 
Győr, 2021. április 27.  

 

 

 

Dr. Földesi Péter Dr. Filep Bálint Dr. Kovács Zsolt 

Rektor Elnök Kancellár 
 
 
 
 
Mellékletek:  
1. sz. melléklet   A szóbeli vizsga részletes témakörei 
2. sz. melléklet   Jelentkezési lap doktorandusz intézményi nyelvi vizsgára 
3. sz. melléklet   Értesítés a doktorandusz intézményi nyelvi vizsga engedélyezéséről  
4. sz. melléklet   Bizonyítvány sikeres doktorandusz intézményi nyelvi vizsgáról 
5. sz. melléklet   Értesítés sikertelen doktorandusz intézményi nyelvi vizsgáról 
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1. sz. melléklet  
  

A szóbeli vizsga részletes témakörei 
 
 (1)  ÉN ÉS A CSALÁDOM  
• bemutatkozás  
• személyes információk  
• a család, barátok, rokonok bemutatása  
• saját maga és családtagjai foglalkozása. ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések  
• harmadik személy külső megjelenésének, belső tulajdonságainak leírása 
• családi ünnepek, családi tradíciók  
(2) AZ OTTHON ÉS A SZŰKEBB KÖRNYEZET  
• a ház vagy lakás leírása  
• a környék és a környezet leírása  
• a város v. település, ill. kerület bemutatása, ahol lakik  
• diákszálló, albérlet: házirend, lehetőségek és tiltások  
• munkák a házban és a ház körül  
(3) A MUNKA VILÁGA, NAPI TEVÉKENYSÉG  
• szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen  
• munkahely, munkakör, további tervek  
• népszerű foglalkozások, kereseti lehetőségek  
• munkahelyszerzés, munkanélküliség, szociális problémák  
(4) A TANULÁS VILÁGA  
• a tanulással kapcsolatos napi tevékenység  
• iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk  
• szervezett és önálló tanulás, egész életen át tartó tanulás  
• iskolatípusok, vizsgák, értékelés, osztályzás  
• nyelvtanulás lehetőségei  
(5) SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, KULTÚRA  
• a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek  
• egyéni érdeklődés, hobbik  
• színház, mozi, koncert  
• tévé (műsorfajták), újság, rádió  
• olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve  
(6) EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, SPORT  
• egészséges életmód  
• betegségek megelőzése, kezelése, betegápolás  
• orvosnál, gyógyszerek, gyógymódok  
• dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás  
• sport: sportolási lehetőségek, sportágak  
(7) VÁSÁRLÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK  
• vásárlás, különösen élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása  
• különböző üzlettípusok  
• vásárlási szokások, ajándékozás  
• hirdetések, reklám  
• szolgáltatások: posta, telefon, bank, Internet, rendőrség, autójavítás, fodrász, tisztító 
(8) UTAZÁS  
• utazási irodai szolgáltatások  
• egyéni és szervezett utazás  
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• utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel  
• szálláslehetőségek, kemping  
• utazási élmények  
• a külföldi tartózkodással kapcsolatos tudnivalók  
(9) ÉTKEZÉS  
• étkezési szokások  
• étterem és más vendéglátóhelyek  
• egészséges étkezés  
• egy-két étel elkészítése  
• otthoni vendéglátás, meghívás  
• a magyar konyha jellegzetességei  
(10) KÖZLEKEDÉS  
• helyi és távolsági közlekedés   
• közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb)  
• autótartás  
• jogosítvány megszerzése  
• közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők)  
(11) KOMMUNIKÁCIÓ  
• az idegen nyelvek szerepe és fontossága  
• a számítógép szerepe a mindennapokban, Internet  
• tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó)  
• a kapcsolattartás egyéb eszközei (telefon, fax, mobil, e-mail)  
(12) TÁGABB KÖRNYEZETÜNK  
• a környezetünket fenyegető veszélyek  
• mindennapi környezetvédelem   
• időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás  
(13) MAGYARORSZÁG  
• turisztikai nevezetességek  
• a főváros és/vagy szülővárosa legfontosabb nevezetességei  
• hagyományos és nemzeti ünnepek  
• szokások 
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2. sz. melléklet 

 
JELENTKEZÉSI LAP DOKTORANDUSZ INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁRA 

 

  

A jelentkező neve:      Neptun-kód:   

A jelentkező születéskori neve:   

Született:                                                 város                év                           hó                  nap  

Anyja neve:                   szem.ig.sz.:       

Értesítési cím:        irsz                                                                                   város   

 Utca    hsz.  

Telefon szám:                                                     e-mail cím:   

Doktori iskola neve:  

A tanulmányok kezdete:                                    tanév                  

  
A doktorandusz intézményi nyelvi vizsgára jelentkezés adatai:  

 
  
A vizsga nyelve: 

A vizsga ideje:  

A      -i vizsgára jelentkezem.  

 

Győr, 20    hó    nap  

  

A jelentkező aláírása  
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3. sz. melléklet 

A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga engedélyezéséről szóló határozat 
szövege  

  

   

A …………… év ………… hó ……….. napján doktorandusz intézményi nyelvi vizsgára beadott 
kérelmére a következő határozatot hoztam.  

A Szenátus által 2020.03.30-án elfogadott Doktori Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 56.§ 
szerint a doktorandusz intézményi nyelvi vizsgára történő jelentkezés feltételeinek megfelel, 
……………..……… nyelvből a komplex doktorandusz intézményi nyelvi vizsga letételére 
jogosult.  

Indoklás:  

Az Egyetem nyilvántartása szerint  ………………… (név, (születéskori név) …………………….. 

szem. ig. sz.: ………………….                                    Neptun-kód: …….……….……………..  

a/az Doktori iskola neve:  …………………………… ………………………………………  

PhD tanulmányokat folytat …………. tanév …………… félévétől.   

A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga időpontjáról és helyéről az Idegen Nyelvi Oktatási 
Központ a honlapján (http://inok.sze.hu) tesz közzé hirdetményt.   
 

A vizsgán való részvétel feltétele az eljárási díj befizetése a Neptun-rendszeren keresztül.  

 

 

Dátum: ……………………………………..  

 

…………………………………………..  
                                        Program Igazgató /Doktori Iskola Vezetője



Hatályos:  

  

Oldal 11 / 12  
  

 4. sz. melléklet 

IGAZOLÁS  
  

 INOK-DNYV-…  INOK-AN-….../20.. 
 Törzskönyvi szám  Bizonyítvány szám 

  
 
  

Hivatalosan igazoljuk, hogy   
  
  
  

…………………..………..……………………   
Név (születéskori név)                                         

Neptun-kód: ………………………….   

  
 ………………………………….  …………………………….  
 Születési hely   Születési idő  

  

a Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központja által szervezett 
általános egynyelvű komplex doktorandusz intézményi nyelvi vizsgát sikerrel 
teljesítette.  
Jelen igazolás kizárólag a Széchenyi István Egyetem … Doktori Iskola képzésének 
kimeneti nyelvi előírására vonatkozik. 
 
  

  
A vizsga időpontja: ……………………………………….……..  

  
A vizsga nyelve: …………………….. nyelv  

A vizsga típusa: „B1” komplex nyelvvizsga szintjén igazolja a tudományterület 
műveléséhez szükséges nyelvismeretet 

  
  
  

    
 Vizsgabizottság elnöke  Idegen Nyelvi Oktatási Központ  

vezetője  
  

  
PH   



Hatályos:  
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Győr,  20…………………………………………..  
  

5. sz. melléklet 

IGAZOLÁS  
  

 INOK-DNYV-…  INOK-AN-….../20.. 
 Törzskönyvi szám  Bizonyítvány szám 

 
  

Hivatalosan igazoljuk, hogy   
  
  
  

…………………..………..……………………   
Név (születéskori név)                                         

Neptun-kód: ………………………….   

 
 ………………………………….  …………………………….  
 Születési hely   Születési idő  

  

a Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központja által szervezett 
általános egynyelvű, komplex doktorandusz intézményi nyelvi vizsgát nem 
teljesítette. A doktorandusz intézményi nyelvi vizsga egy következő időpontban 
korlátozás nélkül letehető   
  

  
A vizsga időpontja: ……………………………………….……..  

  
A vizsga nyelve: …………………….. nyelv  

A vizsga típusa:  
  

  
   

    
 Vizsgabizottság elnöke  Idegen Nyelvi Oktatási Központ  

vezetője  
  

  
PH   

 
Győr,  20…………………………………………..  


