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Лексикология на съвременния унгарски език 

A mai magyar nyelv szókészlettana 

Dr. Lesznicskova Liljana, egyetemi adjunktus  lilesznicskova@gmail.com 

(ECTS-kreditpontok) 

3 

magyar szakos BA-képzés 

számára 

Meghirdetés féléve: 

a III. tanulmányi év 1. féléve 

Előfeltétel: A kurzust csak középfokú magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók kezdhetik 

meg. 

Annotáció 

A kurzus megismerteti a hallgatókat a mai magyar nyelv lexikális rendszerével. Az előadások 

összetett képet nyújtanak a magyar szó- és kifejezéskészlet egységeiről, a szókészlet 

tagolódásáról, rétegződéséről, dinamikus szinkróniájáról. Sor kerül a lexikológiában 

használatos alapfogalmak tisztázására: szókészlet és szókincs, alap- és peremszókészlet, aktiv 

és passziv szókincs, nyelvi rétegzettség, nyelvváltozat, szaknyelv, ősi szókészlet, idegen 

eredetű szókészlet, belső keletkezésű szókészlet, kölcsönszók, tükörszavak, lexéma és 

frazéma, az állandó szókapcsolatok fajtái stb.  

A szemináriumokon elsősorban szókincsvizsgálatokkal, különböző szótártípusokkal 

foglalkoznak a hallgatók, alapos ismereteket szerezve a fogalomköri, az egy- és kétnyelvű 

szótárak felépítése terén.  

 

 

Семантика на съвременния унгарски език 

A mai magyar nyelv jelentéstana 

Dr. Lesznicskova Liljana, egyetemi 

adjunktus  

lilesznicskova@gmail.com 

(ECTS-kreditpontok) 

3 

magyar szakos BA-képzés 

számára 

Meghirdetés féléve: 

a III. tanulmányi év 2. féléve 

Előtanulmányi kötelezettség: A mai magyar nyelv szókészlettana  

Annotáció 

Az  Az előadások legfontosabb célkitűzése, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a jelentéstan 

körébe tartozó komplex és szerteágazó jelenségekről. Azokat a viszonyokat vizsgáljuk meg, 

amelyek a jel és jelentése, illetve az egyes jelek, jelkapcsolatok között állnak fenn. A főbb 

témakörök: a nyelvi jel és a jelentés, a jelentés fogalmának értelmezései, a jelentésfajták, 

jelentéstípusok, a jelentések összefüggései (poliszémia, szinonímia, antonímia, homonímia, 

paronímia), a jelentésmező, mezőösszefüggések, a jelentésváltozás okai, típusai.   

A szemináriumok az elméleti anyagot dolgozzák fel az egyes résztémák részletes 

szemantikai elemzésével. A feladatok elősegítik a jelentéstan elméleti kategóriáinak, 

vizsgálati szepontjainak, elveinek, módszereinek megértését, elsajátítását és gyakorlati 

alkalmaztatását.  
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A magyar nyelv története 

Indra Nikolova- Markova indra@abv.bg 

ECTS kreditpont - 5 Magyar szak – alapképzés 

(baccalaureus) 

IV. év, 8. félév 

(nyári szemeszter) 

Haladó szintnek megfelelő magyar nyelvtudás és általános, ill. magyar nyelvészeti 

szakterminológia ismerete.  

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások során a hallgatók megismerkednek a magyar nyelv 

fejlődésének korszakaival, a fontosabb hangfejlődési tendenciákkal, az alapvető rendszerbeli 

változásokkal, a magyar szókincs eredetével és a nyelvtörténeti kutatások szempontjából 

jelentősebb magyar nyelvemlékekkel. 

 

Mai magyar nyelv – szószerkezettan és mondattan 

Indra Nikolova- Markova indra@abv.bg 

ECTS kreditpont - 5 Magyar szak – alapképzés 

(baccalaureus) 

III. év, 5. félév  

(téli szemeszter)  

Középszintű magyar nyelvtudás és alapvető általános, ill. magyar nyelvészeti 

szakterminológia ismerete.  

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a különböző szószerkezetekkel és 

szószerkezetcsoportokkal, a mondat fő részeivel és ezek bővítményeivel, az alapvető 

nyelvtanokban és nyelvészeti szakkönyvekben tárgyalt egyes mondatfajtákkal, ill. a 

megtanultak alapján mondattani elemzéseket végeznek. 

 

 

 - A magyar nyelv története: 8. félév (nyári szemeszter) 

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások során a hallgatók megismerkednek a magyar nyelv 

fejlődésének korszakaival, a fontosabb hangfejlődési tendenciákkal, az alapvető rendszerbeli 

változásokkal, a magyar szókincs eredetével és a nyelvtörténeti kutatások szempontjából 

jelentősebb magyar nyelvemlékekkel. 

 

- Mai magyar nyelv - szófajtan és alaktan: 3. és 4. félév (téli és nyári szemeszter) 

Az előadásokon és a szemináriumi típusú órákon a hallgatók megismerkednek a magyar nyelv 

egyes szófaji kategóriáival, a különböző morfámafajtákkal, a magyar szóalakok 

morfémaszerkezetével, az igei és névszói paradigmákkal, a fontosabb szóalkotási módokkal. 

  

 

- Mai magyar nyelv – szószerkezettan és mondattan: 5. félév (téli szemeszter) 

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a különböző szószerkezetekkel és 

szószerkezetcsoportokkal, a mondat fő részeivel és ezek bővítményeivel, az alapvető 

nyelvtanokban és nyelvészeti szakkönyvekben tárgyalt egyes mondatfajtákkal, ill. a 

megtanultak alapján mondattani elemzéseket végeznek. 

 


