Dr. Medgyes Péter egyetemi tanár felterjesztése
professor emeritus címre
Dr. Medgyes Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára – kerek 50 éve,
megszakítás nélkül az ELTE alkalmazásában áll.
1963-ban nyert felvételt az ELTE angol-orosz szakára, 1968-ban diplomázott, s nyomban az
ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskolájába került, ahol nyelvtanárként, később vezetőtanárként
dolgozott. 1981-től az ELTE Angol Tanszékén tanított módszertant, alkalmazott nyelvészetet és
angol nyelvet egyetemi adjunktusi, később egyetemi docensi beosztásban. 1989-ben az ELTE
Tanárképző Kar Angol Tanszékének vezetője lett, közben megalapította a BTK-n az Angol
Tanárképző Központot, amely újszerű tanárképzési rendszerével mintául szolgált a hazai és
külföldi tanárképzési szakemberek számára.
1994-ben megválasztották az ELTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesévé, majd 1995ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1997-től másfél éven át a Művelődési Minisztérium
nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára volt, de közben részfoglalkozású
munkaviszonyban folytatta tanári munkáját az ELTE-n. E kitérő után négy évet ismét az AngolAmerikai Intézetében töltött főállásban, közben egy éven át megbízott intézetigazgatóként
tevékenykedett. 2002-ben visszatért az Oktatási Minisztériumba, ugyanabba a munkakörbe, mint
korábban, mígnem 2005-ben a köztársasági elnök kinevezte őt hazánk damaszkuszi
nagykövetének. Négy éves külszolgálatából hazatérve folytatta munkáját az Angol-Amerikai
Intézetben; onnan megy nyugdíjba 2013. június 30-ával.
Medgyes professzor az alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia nemzetközileg is elismert
kutatója, iskolateremtő egyéniség, a nyelvtanárképzés egyik megújítója. 1979-ben szerezte meg a
bölcsészdoktori, 1987-ben a kandidátusi, 1994-ben pedig a neveléstudomány doktora fokozatot.
1995-ben az ő irányításával akkreditálták az első hazai nyelvpedagógiai doktori programot.
Kétszáznál több műve, köztük 34 szakkönyve jelent meg itthon és külföldön. A The non-native
teacher (Macmillan, 1994) című könyve elnyerte a Duke of Edinburgh-pályázat fődíját. Főbb
művei közt szerepel továbbá a Changing perspectives in teacher education (Heinemann, 1996, Angi
Malderezzel közös szerkesztésben), A nyelvtanár (Corvina, 1997), a Laughing matters (Cambridge
University Press, 2002), valamint az Aranykor – nyelvoktatásunk két évtizede: 1989-2009 (Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2011). Pályafutása során több mint harminc országban tartott plenáris előadást
főként a nyelvpolitika és a tanárképzés témakörében.
Szakmai-társadalmi megbizatásai közül kiemelendő, hogy ő alapította az Angoltanárok
Nemzetközi Szövetsége (IATEFL) magyar tagozatát, 1990 óta tagja az MTA Neveléstudományi
Szakbizottságának, 1993-tól 1996-ig a Brit-Magyar Baráti Társaság főtitkára, 1994 és 2002 között
a magyar UNESCO-bizottság, 1999-től három éven pedig át az IATEFL nagy-britanniai
központjának vezetőségi tagja volt. Jelenleg a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok
Egyesületének alelnöke, a Modern Nyelvoktatás című folyóirat főszerkesztője, korábban több
külföldi folyóirat szerkesztőbizottságában is részt vett.
Vendégtanárként dolgozott 1987 és 1989 között a University of Southern California egyetemén
Soros-, illetve Fulbright-ösztöndíjjal, 1993-ban pedig a Lancaster University-n töltött néhány
hónapot. 2000 és 2002 között Széchenyi-ösztöndíjban részesült, emellett számos OTKApályázatot nyert el. Tankönyvírói munkáját három alkalommal nívódíjjal jutalmazták.

Medgyes Péter 1998 óta a State University of New York díszdoktora. 1999-ben a brit-magyar
kapcsolatok előmozdítása terén végzett tevékenységéért a brit uralkodó a Commander of the Order of
the British Empire kitüntetésben részesítette – ennél magasabb brit kitüntetést sem előtte, sem
azóta magyar állampolgár nem nyert el. Köztisztviselői munkáját ugyanebben az évben a magyar
köztársaság elnök aranyéremmel, nagyköveti tevékenységét pedig a szír elnök a legmagasabb szír
kitüntetéssel honorálta.
Mindezek alapján a legmelegebben javaslom, hogy Medgyes Péter professzornak ítéljék oda a
professor emeritus címet.
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