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Az előadások absztraktjai 
 
 
 

Bácsi János (SZTE JGYPK, gyakorló iskolai igazgató):  
A leíró nyelvészet és az alkalmazott nyelvészet találkozásai 

 
Fogadjuk el munkahipotézisként a leíró nyelvészet következő definícióját: A 

természetes nyelv olyan halmaz, amelynek négy részhalmaza van: L: = fonológia, 
morfológia, szintaxis, szemantika. A morfológia definiálható elemhalmazként, a 
fonológia, a szintaxis és a szemantika pedig szabályhalmazként. 
 Hasonló módszerrel definiálhatjuk az alkalmazott nyelvészetet: az alkalmazott 
nyelvészet olyan tudomány, amelynek négy részhalmaza definiálható szabályhalmazként:  

     La:= {{antropológiai nyelvészet},{neurolingvisztika},{pszicholingvisztika},{szociolingvisztika}}. 
  A két definíció alapján elkészíthető a következő modell: 
  

 
 
                  {antropológia nyelvészet} 
 
 
                  {neurolingvisztika} 
 
 
            
            mondatszemantika 
 
            
           szószemantika 
 
 
 
           L. :    =    {  {fonológia} ,                {morfológia }  ,            {szintaxis}  ,     {szemantika} } 
  12 - 96                     40.000          
 
 
               
      
                                                     {pszicholingvisztika} 
 
 
 
              {szociolingvisztika} 
 
 
 
 
 
 
 
 A modell horizontális tengelyén helyezkednek el a leíró nyelvészet diszciplínái, a 
vertikálison pedig az alkalmazott nyelvészetéi.  
 Hipotézisem szerint, ha a horizontális tengely egy-egy elemére alkalmazom a 
vertikális tengely minden elemét, akkor magyarázatot kaphatok az egyének eltérő nyelvi 
kompetenciájára, valamint a nyelvi deficitek – elsősorban a diszfáziás fejlődés – lehetséges 
okaira. Előadásomban ezeknek a nyelvi eltéréseknek és deficiteknek a lehetséges okait fogom 
tárgyalni. 
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Bacskó Veronika (PE MFTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Az idegen szavak vizsgálata a mai magyar sajtó nyelvhasználatának tükrében 

 
Az idegen szavak használatával kapcsolatban mindig is megoszlott a nyelvészek 

véleménye: nehéz eldönteni, hogy ezek a nyelvünkbe beáramló jövevények a hasznunkra 
vannak, vagy kárt okoznak, segítik, vagy megnehezítik a kommunikációnkat. 

Két legfontosabb kiinduló hipotéziseim szerint: a sajtó idegenszó-használata túlzott; és 
az idegen kifejezések nagy részét az olvasó nem érti.  

Dolgozatomban a bulvár- és a minőségi sajtó idegenszó-használatát vetettem össze, és 
megvizsgáltam, hogy az általuk gyakran használt idegen kifejezések mely esetekben 
szerepelnek helytelenül a lapok hasábjain. Kutatásom további részében kérdőíves módszert 
alkalmaztam: a megkérdezetteknek idegen kifejezéseket kellett megmagyarázniuk.  

A kiértékelés során bebizonyosodott, hogy az olvasók nagy hányadának valóban 
gondot okoz az idegen szavak megértése, sőt néhány esetben egészen megdöbbentő 
magyarázatok is születtek. 
 
 

T. Balla Ágnes (SZTE BTK Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 
egyetemi tanársegéd): Magyar anyanyelvű diákok harmadiknyelv tanulásának 

vizsgálata 
 

Magyarországon ma a középiskolások jelentős része két idegen nyelvet tanul 
egyidejűleg, melyek közül a leggyakrabban előforduló kombináció az angol és a német. 
 Kutatásom kiindulópontját az a hipotézis képezi, hogy a magyar anyanyelvű 
nyelvtanulók a második idegen nyelv (L3) tanulásakor támaszkodnak az első idegen nyelv 
(L2) tanulása során megszerzett ismeretekre és nyelvtanulási tapasztalatokra, s e tapasztalatok 
és ismeretek pozitívan befolyásol(hat)ják a második idegen nyelv tanulását.  
 Előadásomban bemutatom a két idegen nyelvet tanuló magyar anyanyelvű 
nyelvtanulók helyzetét; összefoglalom, hogy miért van szükség a harmadiknyelv tanulás 
témájában végzett vizsgálatokra és kitérek a kutatás módszertanát érintő nehézségekre is.  
 
 

Borbás Gabriella Dóra (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi 
tanársegéd): A csend kommunikációs szerepe 

 
 A kommunikációban fontos szerepet tölt be a dekódoló is, bár figyelmünket többnyire 
a kódolásra irányítjuk: hogyan és mennyi információt lehet átadni. A dekódolásnak tudatos, 
irányított cselekvésnek kellene lennie, ha a cél az eredményes kommunikáció. A dekódolónak 
döntést kell hoznia, akar-e részt venni adott kommunikációban, akar-e bármit megérteni. A 
dekódolónak kell arról döntenie, milyen témákhoz és milyen hangulatokhoz csatlakozik, és 
milyenekhez nem. 
 Az eredményes kommunikációnak számomra két alappillére van: 
1. Fenntartani/megteremteni az indulatmentességet.  
2. Kiválasztani, hogy mi az adott kommunikáció fő/érdemi szála, és azt dekódolni, ahhoz 
csatlakozni. A mellékszálakra a legjobb válasz a csend.  
 Erről szól ezen előadás.  
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Böröcz Tímea (PE MFTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Látás, színeslátás – asszociációs kísérletek tükrében 

 
Előadásomban asszociációs vizsgálatok eredményeit kívánom a látás, a színeslátás 

fiziológiája tükrében elemezni. 
Az asszociációs vizsgálatok közül Lengyel Zsolt művét veszem kiindulásul (Lengyel 

Zsolt (2008): Magyar Asszociációs Normák Enciklopédiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó). A 
munka 1000, 10-14 éves korú gyerek körében végzett egyválaszos, kötött szóasszociációs 
vizsgálat eredményeit publikálja. Az anyagban a következő, a látáshoz, a színekhez 
kapcsolódó hívószavak fordultak elő: fehér, fekete, kék, piros, sárga, zöld. Egyfelől tehát ezek 
egybevetésére kerül sor abból a szempontból, hogy az egyes hívószavakra adott válaszszavak 
miben és hogyan különböznek egymástól. 

A vizsgálat másik szempontja a színek fizikai, fiziológiai sajátosságaiból indul ki. A 
fizika, ezen belül az optika, illetve a fény- és színlátás fiziológiája különböző csoportokba 
osztja a fénnyel, illetve színnel kapcsolatos fizikai, fiziológiai eseményeket. Így 
megkülönböztetnek például közvetlen és közvetett színeket; nem szabad és szabad színeket; 
semleges és tarka színeket; fő- és mellék-, valamint telt és tört színeket; világos és sötét-, 
illetve hideg és meleg színeket.  
Azt fogom vizsgálni, hogy ezek a különbségek felbukkannak-e az asszociációs 
vizsgálatokban, azaz a fizikai, fiziológiai különbségeknek van-e verbális, pszicholingvisztikai 
leképződése. Előadásomban a fizika, a színelmélet és a pszichológia kutatásainak eredményeit 
veszem alapul. 

Gyakran csak különbségeket, eltéréseket és jelenségeket lesz lehetőségem konstatálni. 
Nem minden esetben tudok még magyarázattal is szolgálni. Ezekben az esetekben komolyan 
fennáll az a lehetőség, hogy a kérdés tényleges megválaszolása újabb kísérlet elvégzését 
igényli. 
 A jelen munka anyagában, célkitűzésében egy nyelv – magyar – keretein belül marad, 
bár ésszerű feltételezni, hogy több nyelv hasonló adatának vizsgálata árnyaltabb, 
strukturáltabb választ eredményez. Ugyancsak kívül esnek a kutatáson a korosztályos vagy 
társadalmi nemekhez köthető vizsgálati szempontok. 
 
 

Brózik-Piniel Katalin (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi 
tanársegéd): A nyelvtanulás és az idegennyelvi-szorongás kapcsolata 

 
Az idegennyelvi-szorongás az alkalmazott nyelvészet viszonylagosan új kutatási 

területe. Bár sokan tapasztalják, kevesen tudják, hogy az idegennyelvi-szorongás valójában 
lényegesen befolyásolhatja a nyelvtanulás kimenetelét, és akár véglegesen eltántoríthat 
minket a nyelvtanulástól. Kérdés, hogy honnan is ered ez a szorongás: egyfajta 
személyiségvonásként van-e bennünk, vagy más okok rejtőznek az idegennyelvi-szorongás 
mögött?  

Jelen kutatásban azt vizsgáltuk, hogy az idegennyelvi-szorongás milyen mértékű 
összefüggést mutat más, a nyelvtanulásban szerepet játszó egyéni változókkal. Hipotézisként 
egy strukturális modellt állítottunk fel, melynek vizsgálásához 214 budapesti középiskolás 
kérdőívre adott válaszait elemeztük. Az eredmények azt mutatják, hogy az idegennyelvi-
szorongás szoros kapcsolatban áll az énhatékonysággal, bizonyos megküzdési stratégiákkal, 
valamint a nyelvtanulással kapcsolatos motivációval. Bízunk abban, hogy eredményeink – 
azok tudományos jelentőségén kívül is – hozzásegítik a nyelvtanulókat és nyelvtanárokat 
ahhoz, hogy sikeresebben éljék meg a nyelvtanulás folyamatát. 
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Eitler Tamás (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi 

adjunktus): Estuary English - az új brit angol sztenderd? 
 

Előadásomban arra keresem a választ, hogy az Estuary English nevű nyelvváltozat 
hogyan és miért terjed a mai brit angolon belül. Ez a térnyerés olyan mértékű, hogy sokan már 
egy új sztenderdről beszélnek, amely idővel a Received Pronunciation-t is kiszoríthatja.  

Az előadás első részében bemutatom e nyelvváltozat jellegzetességeit. Ezek után Mike 
Skinner szövegeiből álló korpuszon végzett kutatásom eredményeit ismertetem. Végül 
összefüggést fogok kimutatni Skinner identitásjelzési gyakorlatai és az Estuary English 
tipikus beszélőinek társas gyakorlatai között. Ezzel arra szeretnék rávilágítani, hogy az 
Estuary English további sorsát nagy mértékben befolyásolhatja az, hogy milyen 
hatékonysággal képes megfelelni a beszélők komplex identitásjelzési gyakorlatainak. 
 
 

Feyér Bálint (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató): 
Angol kiejtésváltozatok a nyelvtanításban 

 
Az angol mint világnyelv terjedésével párhuzamosan egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak a különböző kiejtésváltozatok a nyelv mindennapi használatában. Az előadás alapjául 
szolgáló kutatás azt vizsgálta, hogy mennyire értik a nyelvtanulók a számukra kevéssé ismert 
kiejtéseket, illetve mely tényezők befolyásolják az anyanyelvi és nem anyanyelvi 
kiejtésváltozatokhoz kapcsolódó attitűdöket. Mi a jelentősége a másodiknyelv-használatban a 
variációknak és mit üzen mindez a nyelvpedagógiának? 
 
 

Folmeg Márta (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
,,A gyöngyök nem olvadnak meg a sárban” (Victor Hugo) 

 
Előadásomban a női és férfi szerepek nyelven keresztüli megjelenésével foglalkozom 

szociolingvisztikai és gender kutatásokra támaszkodva. Arra keresem a választ, hogy a két 
nem eltérő beszédmódján keresztül hogyan alakulnak a társadalmi elvárások és szerepek. A 
nemek kommunikációs stratégiáival szemben élő sztereotípiákat igyekszem megcáfolni, vagy 
kutatási eredményekkel alátámasztani. 

Különös figyelemmel követem a nem társadalmi konstruktumként való értelmezését, 
amely szerint a nemi szerep az egyes szituációkban teremtődik meg és dinamikusan változik.  
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy biológiai nemünk nem determinál bennünk általános, 
archetipikus identitást. Viszont a szerepek, amik az egyes nemekhez kapcsolódnak, olyan 
jellegzetességek, amelyeket a kultúránkból sajátítunk el. Ezen a ponton merül fel a kérdés, 
hogy szubjektum – identitás – nemiség hogyan függ össze egymással és hogyan lépnek 
működésbe az egyes szituációkban felvállalt szerepekben. 
 
 

Gangl Andrea (NYME BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (volt Berzsenyi  

Dániel Főiskola) BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének a bemutatása 
 

1) A tanszék megalakulásának története röviden 
2) Tanszékvezetők 
3) Jelenlegi munkatársak 
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4) További munkatársak és meghívott előadók 
5) Oktatás 

a. képzések 
b. szakok 
c. szakirányok 
d. szakirányú továbbképzések 
e. megalapított képzések 
f. kidolgozott doktori program 

6) Elnyert kitüntetések 
7) Elnyert pályázatok 
8) Konferenciák, rendezvények  
9) Megjelent könyvek és egyéb publikációk 
10) A tanszéki kutatómunkához kapcsolódó kötetek 
11) Hallgatók szakdolgozatai 

 
 

Gecső Tamás (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens, 
tanszékvezető): A kétértelműség típusai a reklámokban 

 
 A kétértelműség (vagy többértelműség) jelensége régóta ismert a nyelvtudományban, 
a kommunikációelméletben, de ennél „közhasznúbb” is a fogalom: valószínűleg minden 
természetes (emberi) nyelvre igaz, hogy mondatai, megnyilatkozásai között vannak olyanok, 
amelyek két- vagy többértelműek, ehhez képest csak másodlagos lehet az, hogy ki és milyen 
szempontból vizsgálja a jelenséget. 
 Elemzéseink korántsem adhatnak teljes képet a két- vagy többértelműség típusairól a 
reklámok nyelvében, de a fő típusokat tartalmazza előadásunk. A több helyen is közölt 
szövegkritika pedig azt mutatja, hogy a mégoly sikerült/sikeres reklámok is gyakran 
„sántítanak”. Ebből pedig az következik, hogy feltétlenül szükség van a kommunikációs, 
marketinges szakemberek mellett nyelvészek bevonására is annak érdekében, hogy a reklám 
szövege minden szempontból „üljön”, vagy másképpen: „megálljon”. 
 
 

Jónás Frigyes (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens):  
Az alkalmazott nyelvészet szakterületi integritásának problematikája 

 
Az alkalmazott nyelvészet interdiszciplináris, egyben hasznos és gyakorlati jellege 

közismert. Az alkalmazott jelleg megragadása azonban a hazai kutatásokban – 
félreértelmezett szemlélet folytán – nélkülözi a diszciplína egységét hangsúlyozó koherenciát. 
Ily módon dominálhat az a technikai interdiszciplinaritás, amely az egységes 
nyelvtudománynak mint alaptudománynak eseti, ezért segédtudományi igénybevételére 
korlátozódik más-más tudományok keretében. Mintha efféle felfogást képviselne a magyar 
nyelvészet. De dominálhat az elmélet-gyakorlat közvetlensége is, amikor egy-egy idegen 
nyelv elméleti nyelvészetéhez szorosan tapadó gyakorlati profil (pl. alkalmazott 
nyelvészetnek nevezett szakmódszertan) működtetésére szorítkoznak. Valószínű, hogy ilyen 
felfogást képvisel pl. az angol, német stb. nyelvészet. A különleges elméleti nyelvészetek ily 
módon reintegrálhatják a már önálló integrativitással bíró általános alkalmazott nyelvészet 
hasznosítható lehetőségeit, tehát diszciplináris szerepét saját szakterületükbe, hogy ezáltal 
közvetlenül szervesülő társadalmi kapcsolódásaikat erősíthessék. Egyébként is megfigyelhető, 
hogy az elméleti nyelvészetek alapkutatásai mindinkább makrolingvisztikai-interdiszciplináris 
szempontokkal bővülnek. A tudományok fejlődésének szempontjából mindez rendjén is 
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volna, hiszen a bővítés lehetőségei az interdiszciplinaritásban ugyanúgy megvannak, mint az 
alkalmazáselméletben. Az integratív és független, mondjuk, általános alkalmazott nyelvészet 
közvetítő szerepe azonban ki nem iktatható, mert diszciplínánk közvetít nyelvészet és nem 
nyelvészet, elmélet és gyakorlat, a nyelvészeten belül pedig társadalmon belüli (intralingvális) 
és társadalmak közötti (interlingvális) kommunikációban. Hogy a végre delimitálódott és 
általános alkalmazási szempontokat képviselő alkalmazott nyelvészet integritása ne 
sérülhessen tovább, szükséges, hogy kutatásainkban az eddigieknél nagyobb hangsúlyt, s 
egyáltalán hangsúlyt adjunk az általános és fölérendelt alkalmazott nyelvészeti 
összefüggéseknek. Meggyőződésem, hogy az általános alkalmazáselvek integrált hangsúlya 
mind a különleges, mind az elméleti szempontokat hitelesen gazdagítja.    
 
 
Juhász Valéria (SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, főiskolai adjunktus): 

Az azonnali üzenetküldő rendszerek diskurzussajátosságai 
 

Az előadás az azonnali üzenetküldő rendszerek (skype, msn, ICQ) felhasználási 
módjaival, nyelvi sajátosságaival és azok hatásaival foglalkozik. Az IM-et (instant messaging 
= azonnali üzenetküldés) a korábban megjelent szakirodalmakban nyelvi sajátosságait 
tekintve összevonták a cset nyelvi jellemzőivel.  

Én megpróbálok rámutatni arra, hogy a számítógépes kommunikáció sajátosságainak 
mely összetevői hogyan jelennek meg egyedien ebben a kommunikációs térben. Arra keresem 
a választ, hogy a kommunikáció céljához adekvátan választott csatorna, az IM hogyan 
befolyásolja a nyelvi szerkesztést, a beszélgetők szövegproduktumait (nyelvi nyelvtani 
sajátosságok, témaszerveződés, beszédjogmegtartás, -átvétel). 
 
 

Kelemen Kinga (PE MFTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Sms-ezési szokások a szombathelyi és a veszprémi diákok körében 

 
Az utóbbi húsz évben a mobiltelefon és az sms-írás átformálta a hétköznapjainkat; 

népszerűsége szinte a semmiből lett. 
Kutatásomban a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium és a veszprémi Padányi Biró 

Márton Római Katolikus Gimnázium kilencedikes és tizenkettedikes tanulóinak sms-ezési 
szokásait, sms-eit vizsgáltam. Ezekben a szokásokban vannak hasonlóságok és különbségek 
is, a kilencedikesek és a tizenkettedikesek között is megtaláljuk a hasonlóságokat és a 
különbségeket, de a két gimnáziumot összehasonlítva is érdekes egyezésekre vagy éppen 
eltérésekre bukkanhatunk. 
A gyűjtésem során kapott válaszok is alátámasztják azoknak a felméréseknek az eredményeit, 
amelyekben sok száz, esetleg sok ezer ember, vagy diák véleményét, szokásait, sms-eit 
kérdezték.   
 
 

Kerekesné Dócs Nikoletta (SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató): 
Univerzális és egyedi nyelvi jellemzők az afáziások beszédében 

 
Előadásom témája az afáziások beszédében megjelenő univerzális és egyedi nyelvi 

jellemzők vizsgálata. Munkámban kísérletet teszek ezek lehetséges csoportosítására, ezt 
követően pedig arra keresem a választ, hogy meddig érvényesülnek/figyelhetők meg a nyelvi 
univerzálék, ha az afázia függvényében vizsgálom azokat. 
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Ha figyelembe vesszük ezeket az eredményeket, akkor ezek alapján megtervezhető az 
afáziás beteg szempontjából legoptimálisabb nyelvi terápia. 

A hipotézisemben leírtak alátámasztására kutatási eredményeim áttekintő 
ismertetésével bizonyítékot keresek arra, hogy bár minden nyelvben és minden egyén 
beszédében léteznek univerzális elemek, az egyedi nyelvhasználat figyelembevételének 
jelentős szerepe van az afáziások beszédterápiájának sikerességében. Vizsgálatom alanya 
szenzomotoros afáziás beteg, akinek nyelvi terápiáját öt hónapja végzem az említett 
szempontok alapján.  

Végső törekvésem az, hogy a vizsgálataimból levonható következtetések segítséget 
nyújtsanak a beszédterapeutáknak az afázia nyelvi terápiája során. 
 
 

Kiss Zoltán (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Kihívások – sikerek –  problémák. A multikulturális és multilinguális nevelés 

megvalósulása egy 8. kerületi óvodában? 
 

Előadásomban egy 8. kerületi óvodát mutatok be, ahol a többnyelvű és/vagy 
többkultúrájú gyermekek aránya igen magas, mintegy 20%.  

Az óvodai helyzetkép ismertetése után kitérek a Magyarországon elfogadott 
kisebbségi nyelvi jogokra, ezeknek az oktathatósággal kapcsolatos vetületeire és problémáira.   

Ezután górcső alá veszem az „újonnan érkező” kisebbségek integrációjára tett 
kísérleteket országos és hazai vonatkozású nemzetközi projektek bemutatásán keresztül, 
kiragadva egy markáns példát „a saját nyelven való névhasználat” de facto alkalmazására. 

Előadásom utolsó részében megoldási javaslatokat teszek egy külföldi példa 
adaptációján keresztül a jelenlegi magyarországi gyakorlat orvoslására.  
 
 

Kohári Anna (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Reklámszövegek mint a befolyásolás eszközei 

 
A reklámszövegek részét képezik életünknek, ha akarjuk, ha nem. Hiába gondoljuk, 

hogy nincsenek ránk hatással, számtalan attitűdvizsgálat bizonyította ennek az ellenkezőjét. 
De vajon milyen nyelvileg is megragadható eszközöket használ a reklám?  

Kutatásomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a reklámszövegek milyen 
formai, tartalmi eszközökkel próbálják meg befolyásolni a befogadót.  
Előadásom során több mint 400 reklámszöveg vizsgálatának eredményeiből ismertetek 
néhányat, és kísérletet teszek a reklámszövegnek mint szövegtípusnak jellemző vonásait, 
hatásmechanizmusait, szerkezetét feltárni. 
 
 

Ladányi Mária (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi docens): 
„Azt írja az újság…” – Hírek és hírforrások diskurzuselemzési szempontból 

 
Az információ bemutatásának (prezentálásának) módját nagy mértékben meghatározza 

a szövegalkotó nézőpontja. Az előadás a különböző nézőponttípusok (ideológiai, narratív, 
empatikus) közül az információk újságszövegekben megvalósuló prezentációját elsősorban 
ideológiai nézőpontból közelíti meg – egy azonos hír különböző hátterű sajtótermékekben 
való feldolgozásának vizsgálatával. Keresi azt, hogy a sajtótermékek, ill. az abban publikáló 
újságírók nézőpontja (amely természetesen nem független az adott sajtótermék prototipikus 
olvasóinak nézőpontjától) hogyan ragadható meg szövegszerűen a vizsgált újságcikkekben. 
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Menyhárt Adrienn (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, PhD hallgató): 
Az alapképzésben tanuló angol szakos hallgatók munkaerő-piaci szükségletei – 

a hallgatók véleménye alapján 
 

Napjainban az egyetemek amellet, hogy a tudás, a kultúra és a tanulás fellegvárai, a 
gazdasági életben is egyre jelentősebb szerepet töltenek be. A felsőoktatás szolgáltatássá nőtte 
ki magát; feladatai közé tartozik az emberi erőforrások biztosítása és a munkaerő-piaci 
igények kielégítése. Ezen szolgáltatások közvetlen fogyasztói a hallgatók, akiknek a 
véleménye meghatározó a szolgáltatás minőségének kialakításában.  

Az előadásomban bemutatott kérdőíves kutatás azt vizsgálja, hogy az angol szakos 
hallgatók miként vélekednek az egyetemük által nyújtott szolgáltatásról (kurrikulum), 
valamint, hogy véleményük szerint a jelen kurrikulum összhangban van-e azokkal a 
munkaerő-piaci igényekkel, melyekre nekik a későbbiekben szükségük lesz.  

A tanulmányból kiderül, hogy a megkérdezett hallgatók nagy része egyetemi 
tanulmányaik során a gyakorlati képességek és a nyelvtudás elsajátítását tartja a 
legfontosabbnak. Ezen eredmények nemcsak az egyetem felé jelentenek fontos visszajelzést: 
a hallgatói vélemények megismerése a kurrikulumfejlesztők, illetve az oktatásiügyi 
döntéshozók informálásának szempontjából is jelentős.  
 
 

Méri Edit (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
A szerzőség kérdésének vizsgálata forma- és tartalomelemzéssel 

 
Hipotézis: Objektív nyelvészeti vizsgálat során kideríthető és valószínűsíthető, hogy eltérő 
időben keletkezett szövegek, feljegyzések (blogbejegyzések) ugyanazon személytől 
származnak-e vagy sem. 
 
Munkafolyamat: 
 

1. Nagyobb mennyiségű szöveg kiválasztása 
2. A felmerülő kérdések természetétől függően egy kategória-rendszer felállítása 

2.1. Pszichológiai profilalkotás (sajátosságok gyűjtése) 
2.1.1. Értékkategóriák szerint (fiziológiai, szociális, egocentrikus, játékos, 

gyakorlati értékek) 
2.2. Nyelvi profilalkotás (összegyűjtött, elrendezett nyelvi jegyek) 

2.2.1. Általános nyelvi összehasonlítás: 
1 fogalmazás kidolgozottsága 
2 mondatszerkesztés színvonala 
3 szóhasználat szabatossága 
4 helyesírási készség 

      2.2.2. Nyelvi szintekre lebontott részletes elemzés 
1 szövegkép 
2 stílus 
3 szóhasználat 
4 jellemző nyelvtani kategóriák 
5 visszatérő szerkezetek 

3. A teljes anyag egy részének kiválasztása (reprezentatív minta) 
4. Eredmény, következtetések 
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Merics Barbara (ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató): 
Jelnyelv az angoltanításban 

 
A Magyar Parlament 2009. november 9-én egyhangúan elfogadta a magyar jelnyelvről 

és magyar jelnyelv védelméről szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy 2017 szeptemberétől 
kétnyelvű oktatást kell biztosítani az ezt igénylő siket tanulók számára.  

Jelenleg a magyar jelnyelv használata idegennyelv-órákon nem elterjedt a 
közoktatásban. Az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén az „Esélyegyenlőség a 
nyelvtanulásban” projekt keretén belül 2008 óta folyik az angol nyelv oktatása siket 
felnőtteknek magyar jelnyelv használatával. A siket nyelvtanulók számára anyanyelvük 
bevonása az idegennyelv-tanulásba nemcsak könnyebbséget jelent, hanem motivációjukat is 
növeli a kitartó nyelvtanuláshoz. 
 
 

Papp Katalin (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Nemzetiségi nemzetiségisek? Egy gimnázium német nemzetiségi  

tagozatos tanulóinak nemzetiségtudatáról 
 
 Előadásomban arra keresem a választ, hogy egy német nemzetiségi tagozat diákjai 
manapság mennyire tartják magukat nemzetiségi származásúnak, mennyire fontos nekik a 
nemzetiségi hagyományok ápolása, és ez mennyiben befolyásolja német nyelvi 
tanulmányaikat.  

Kutatásomban egy pécsi gimnázium nemzetiségi osztályaiba járó tanulóit kérdeztem. 
A Leőwey Klára Gimnázium nemzetiségi tagozata eredetileg olyan céllal alakult, hogy a 
Pécsett és a Pécs környéki falvakban lakó nemzetiségi származású diákok anyanyelvükön 
való továbbtanulását biztosítsa.  
Feltételezésem szerint a tagozat és a tagozatra jelentkezők szándéka ma már eltér ettől az 
eredeti céltól. Viszont úgy gondolom, hogy akadnak még olyanok a tagozaton, akik kiskoruk 
óta használják otthon a német nyelvet a szülőkkel, nagyszülőkkel, dédszülőkkel való társalgás 
során. Az ő német nyelvi tanulmányaikat ez feltételezhetően befolyásolja: valószínűleg 
motivációt jelent számukra a nyelvtanulásban, hogy részben német kultúrában nőttek fel, és 
ha nem is anyanyelvi szinten, de ismerik a német nyelvet.  
 
 

Petykó Márton (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
A korpuszelemzés alkalmazása a szócikkírásban 

 
A leggyakrabban használt magyar egynyelvű értelmező szótárak (ÉKSz.1, ÉKSz.2, 

ÉrtSz.+, ÉrtSz.) szócikkei elsősorban a szócikk-írók nyelvi kompetenciájának alapján íródtak, 
a valós nyelvi performancia pedig részben háttérbe szorult.  

Előadásomban azt mutatom be, hogy a nyelvi korpuszok elemzésével lehetővé válik 
olyan szempontok (egyes szavak gyakorisága, a szavak különböző jelentéseinek gyakorisági 
eloszlása, pozícióeloszlás) figyelembevétele is, amelyekkel bizonyos szócikkek részletesebbé 
és árnyaltabbá tehetők.  
 A korpusznyelvészeti megközelítés rendkívül produktív kutatási módszer a 
hagyományosan teljes szinonimáknak tekintett szavak összehasonlítása során. Az azonban és 
a viszont kötőszavak jelentés- és pozíciószerkezetének vizsgálatakor olyan eltéréseket (eltérő 
stiláris érték, jelentés- és pozícióbeli eloszlási különbségek) regisztráltam, amelyek 
magyarázatot adnak arra, hogy két, azonos funkciókkal rendelkező szó miért van jelen 
stabilan a nyelvi rendszerben. Emellett a két vizsgált szóval kapcsolatos kutatásai 
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eredményeim megfelelő példaként szolgálnak a korpuszelemzés mint kutatási módszer 
sikerességére is, így a fenti szavak vizsgálatán keresztül ismertem a korpusznyelvészet 
alapvető elveit, illetve a korpuszelemzés metódusát is.  
 
 
Tempfli Kátya (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató): A háromnyelvű 

tolmácsolás pszicholingvisztikája. Problémafelvetések egy kutatási tervhez 
 

Az idegen nyelvről jelnyelvre való fordításra növekvő igény van, mert egyre több siket 
vesz részt olyan nemzetközi programokon, ahol egy idegen nyelv (többnyire az angol) a 
munkanyelv. Magyarországon elenyésző azon jelnyelvi tolmácsok száma, akik magas más 
idegennyelvű kompetenciával bírnak, ezért a fenti helyzeteket legtöbbször csak hangzó nyelvi 
tolmács bevonásával lehet megoldani.  

Kutatási tervemben azt járom körül, hogy milyen speciális rész- és komplex 
kompetenciákkal kell bírnia egy háromnyelvű tolmácsnak, majd ismertetem, hogy további 
részletes pszicholingvisztikai vizsgálódásra vár a kérdéskör arra vonatkozóan, hogy a 
percepció és a produkció közt milyen információfeldolgozási folyamatok játszódhatnak le egy 
tolmács agyában, s ez miben különbözhet a spontán szöveg feldolgozásától.  
 
 

Tóth Orsolya (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, végzett hallgató):  
A pénznek nincs szaga, avagy il denaro non puzza 

 
Amint azt a cím is sejteti, olasz és magyar frazémák kontrasztivitása a vizsgálat tárgya, 

mégpedig a pénz kulcsszóra építve a korpuszt. Arra keresem a választ, hogy a két nyelv ebbéli 
frazémái mennyire egyeznek, illetve különböznek, milyen tartalmi és formai megfeleltetések 
találhatók köztük. Ezen túlmenően pedig azt vizsgálom, hogy van-e jelentős kulturális, 
szemléletmódbeli különbség a különböző kifejezésmódok között. 
 
 

Tőke-Farkas Vanda (PE MFTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, hallgató):  
Nyelvi készségek fejlesztése autizmus spektrum zavarral élő gyermekeknél 

 
Előadásomban röviden ismertetem az autizmus spektrum zavar jellegzetes tüneteit, 

különös tekintettel a kommunikációra és a nyelvi fejlődésre. 
A hagyományos, tehát a normális gyermeki nyelv- és beszédfejlődésre alapozó logopédiai 
terápiák nem vezetnek eredményre autizmus esetén. 
A társas interakciókban szerzett korlátozott tapasztalatok és az eltérő észlelés miatt a nyelvi 
fejlődés is sajátosan alakul autista embereknél, és nagyrészt ez okozza a hagyományos 
beszédterápiák kudarcát. 

Erre alapozva ismertetem az autista emberek kommunikációját előmozdító PECS 
(Picture Exchange Communication System) módszert. Hangsúlyozom, hogy a PECS nem 
csupán vizuális jelgyűjtemény, hanem az augmentált kommunikáció átfogó módszertana, 
amely magában foglalja a szimbólumrendszer megalapozását, használatát, folyamatos 
felülvizsgálatát és bővítését. E kommunikációs rendszer fejlesztési fázisait vázolom, kitérve a 
normál nyelvi fejlődéstől való eltérésekre (egyszersmind lehetséges kutatási területekre a 
témában) a főnevek, igék és bővítmények tanításának, a szókincsbővítésnek, a képek térben 
való logikus elrendezésének és a spontán közlések terén. Mindezt egy folyamatban lévő 
nyelvi fejlesztéssel illusztrálom, melynek alanya egy tizenkét éves autista gyermek, aki 
jelenleg első mondatait szerkeszti képek segítségével. 


