
1. Nyelvtudományi alapkutatások 
 
Elméleti nyelvészeti kutatások  
● A 8 munkacsoportot és 38 kutatót foglalkoztató Átfogó magyar nyelvtan címő, 4 éves 

projektum indítása és idıarányos részének teljesítése. Forrás: költségvetés, OTKA NK 
100804 

● A magyar fonológia és alaktan univerzális és specifikus elveinek kimutatása, a 
funkcionális hatásokra vonatkozó nyelvtipológia felállítása. A magyar 
magánhangzóharmóniát, a kötıhangzókat és a tıalternációkat érintı ingadozások 
vizsgálata. Forrás: költségvetés. 

● Kvantorhatókörök mintázatainak kutatása: a szintaxis és a szemantika együttmőködésének 
kérdései; a magyar fókusz jelentésolvasatai; hangsúly és hatókör viszonya. Forrás: 
költségvetés és MTA Lendület program, OTKA NF 84217, OTKA PD 77674, OTKA NF 
84217.  

● A mai magyar nyelvre vonatkozó nyelvtanmodellek alkotása és vizsgálata. A 
kölcsönhatások, kapcsolódási felületek kutatása. A generatív nyelvészet eredményeire 
támaszkodó modellek alkotása és kísérletes módszerekkel való tesztelése. Forrás: 
költségvetés, MTA Lendület, OTKA NF 84217, OTKA PD 77674, OTKA NF 84217. 

● Alternatív nyelvtanelméleti modellek: egy paradigma-alapú, felszínorientált, elıfordulás-
alapú analógiás keretelmélet kidolgozása; elméleti számítógépes nyelvészeti témájú 
alapkutatások a nyelvészeti modellek formális tulajdonságainak vizsgálatára. Forrás: 
költségvetés.  

● Prozódiai és információs szerkezeti címkerendszer kialakítása, hangsúlytípusok nyelvi 
relevanciájának kutatása spontán beszédben. Forrás: OTKA PD 101050 és MTA 
Lendület. 

● A magyar termékeny igei morfológia morfoszintaktikai vonatkozásainak további 
vizsgálata. Forrás: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. 

● A tajvani komplex nyelvi helyzetben megjelenı nyelvi udvariassági jelenségek 
tanulmányozása, az ausztrál Griffith Egyetemmel közös projektumban. Forrás: Chiang 
Ching-kuo Foundation. 

 
Finnugor nyelvészeti kutatások  
● Az Uralonet elnevezéső etimológiai adatbázis munkálatainak lezárása. Forrás: 

költségvetés. 
● Ob-Ugric languages: conceptual structures, lexicon, constructions, categories: a 

projektumi munkálat befejezése, az eredményeknek a nemzetközi projektum internetes 
felületén való közzététele. Forrás: OTKA ESF-OTKA NN79666. 

● A „Helyzetkép és tananyag a nyelvtörténet és a nyelvi kisebbségek oktatásához – közép- 
és felsıoktatás” elnevezéső projektum munkálatainak folytatása – az INNET nemzetközi 
pályázatban való részvétel. Forrás: költségvetés és meglévı FP-támogatás (FP7-284415). 

● Részvétel a Negation in Uralic Languages és a The Typology of Uralic Essive (ACLC) 
elnevezéső nemzetközi kutatócsoport munkájában a tundrai nyenyec nyelv vizsgálatával. 
A tagadással kapcsolatos eredmények publikálása. Forrás: költségvetés. 

● A Kérdıszavas kérdések szintaktikai szerkezete a tundrai nyenyec nyelvben témakörben 
további adatgyőjtés elvégzése. A kérdıszó nélküli kérdésekre adott válaszok munkacímő, 
tervezett projektum koncepciójának kidolgozása a szamojéd és az obi-ugor nyelvekre. 
Forrás: költségvetés. 

● Hanti nyelvjárási és nyelvszociológiai kutatások. Forrás: OTKA PD 83284, költségvetés. 
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Nyelvtörténeti kutatások  
● A Magyar generatív történeti szintaxis projektum eredményeinek összegzése, magyar és 

angol nyelvő tanulmánykötet elıkészítése. Az ómagyar adatbázis folyamatos fejlesztése. 
Forrás: OTKA NK 78074. 

● Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat körébıl c. 
projektum munkálatainak folytatása. Forrás: OTKA K 81189. 

● Indoeurópai nyelvészet terén a hatti nyelv hang- és alaktanának további vizsgálata, 
tanulmányok a késı-hettita államok etnikai viszonyairól. Forrás: költségvetés. 

● A kelet-csádi nyelvcsoportok szókincsének további összehasonlító vizsgálatai, afroázsiai 
összehasonlító kutatások. Forrás: költségvetés. 

 
2. Nyelvtudományi alkalmazott kutatások 
 
Kísérletes nyelvészeti kutatások 
A nyelvi képesség és a kognitív képességek kísérletes kutatás: neurolingvisztikai és 
pszicholingvisztikai kutatások:  
● A nyelvfejlıdési zavart mutató gyerekek magyar nyelvi profiljának leírása. Új logopédiai 

szőrıeljárások a nyelvi fejlettség diagnosztikai rendszerének fejlesztésére nyelvi zavart 
mutató populációban. A mondatmegértésben tapasztalt egyszerő mondati szórendi 
változatok preferencia-eltéréseinek összevetése gyakorisági adatokkal. A vonatkozó 
mellékmondatok elsajátításának vizsgálata tipikus és zavart nyelvi fejlıdésben. A 
nyelvfejlıdési zavar eddigi vizsgálatának összegezése. Forrás: költségvetés. 

● Auditív és vizuális produkciós és megértési tesztsorozatok rekurzív mőveletek 
vizsgálatára ép, afáziás és Alzheimer-kóros személyeknél. A lexikai rekurzió vizsgálata ép 
és afáziás személyek esetében. A rekurzió a jelnyelvben ép és afáziás személyeknél. 
Forrás: költségvetés. 

● A nyelvi rekurzió és tudatelmélet mőködése Alzheimer-kórban. Szoftverizált 
számítógépes terápia klinikai és otthoni alkalmazásai a verbális munkamemória 
fejlesztésére enyhe kognitív zavarban, afáziában és demenciában. Forrás: költségvetés. 

 
Két- és többnyelvőségi vizsgálatok 
● A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megırzésének lehetıségei címő kutatás 

bıvítése újabb kutatópontokkal; hat magyarországi ıshonos kisebbségi közösségben a 
nyelv és identitás, nyelvválasztás és jogtudatosság összehasonlító elemzése. A kisebbségi 
oktatás vizsgálata a kétnyelvőség formáinak kialakulásában és az anyanyelv 
megtartásában. A magyarországi siket közösség jelnyelvének átfogó vizsgálata. Cigány 
gyermekek iskolai nyelvhasználatának leírása. A nyelv és nemzeti kisebbségi identitás 
összefüggéseinek longitudinális vizsgálata. Forrás: költségvetés, NIH Mecenatura, és 
OTKA K 81574. 

● A magyar jelnyelv eddig kevéssé kutatott nyelvi szintjeinek (szóképzés, egyes speciális 
szintaktikai jelenségek) elemzése, leíró jellegő bemutatása empirikus adatok alapján. 
Forrás: költségvetés. 

● A nyelvészeti antropológiai vizsgálatok a romani nyelvrıl (a romani nyelvi ideológiák 
Kelet- és Közép Európában) c. kutatás megindítása. Forrás: OTKA PD 101752. 

 
Fonetikai kutatások  
● A beszédhangok és beszédhang-sorozatok akusztikai-fonetikai jellemzıinek kutatása.  
● A szegmentálás, az egyszerre beszélés, a prozódia és a szintaxis összefüggéseinek 

vizsgálata.  
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● A beszédtervezési diszharmónia és az önellenırzés életkorspecifikus fonetikai elemzése.  
● A klinikai fonetikai vizsgálatok tárgya a nem tipikus beszéd akusztikai-fonetikai és 

percepciós elemzése. Forrás: költségvetés, Montana-szerzıdés. 
 
Lexikológiai-lexikográfiai munkálatok  
● Folytatódik a Nagyszótár C-dzs kötetének szerkesztése, lektorálása, a címszavak 

morfológiai kódolása és fıszerkesztése, valamint az e és é betős kötet szócikkeinek írása 
és a címszólista összeállítása. Forrás: költségvetés. 

● Az Új magyar etimológiai szótár munkálataiban folytatódik az etimológiai és szótörténeti 
szakirodalom feltárása, az adatok felülvizsgálata. A szócikkek harmadának megírása 
szótári adatbázis-formátumban, a szócikkek elsı szerkesztése. Forrás: OTKA K 83540, 
költségvetés. 

 
Élınyelvi kutatások  
● A BUSZI-2 itemizált és társalgási moduljait egyaránt kutathatóvá tevı weblap 

megnyitása. Forrás: költségvetés. 
● Beszélt gyermeknyelvi adatbázis hangfelvételeinek elkészítése és azok lejegyzése, 

szociolingvisztikai elemzésük elkezdése. Forrás: költségvetés. 
 
Nyelvmővelési, nyelvi tanácsadási feladatok  
● A nyelvmővelés, normativitás, helyesírás, stilisztika, retorika, névtan egyes kérdéseinek 

kutatása. A nyelvi tanácsadás folytatólagos technológiai megújítása. Forrás: költségvetés. 
● A honlap folyamatos bıvítése. Az utónévadással összefüggı kutatások. Forrás: 

költségvetés. 
 
Felsıoktatás 
Az ELTE Elméleti nyelvészet BA, MA és doktori program mőködtetése. Forrás: ELTE és 
költségvetés. 
 
3. Nyelvtudományi innováció és fejlesztés  
 
Nyelvtechnológiai fejlesztések 
● A Magyar Nemzeti Szövegtár új, annotációval ellátott változatának elıállítása és korszerő 

technológiákat alkalmazó közzététele. Forrás: CESAR projekt. 
● A helyesiras.hu Nyelvi Tanácsadó Portál moduljainak kifejlesztése, a portál üzembe 

helyezése, a felhasználói felület elkészítése. Forrás: költségvetés. 
● A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektben az ómagyar anyagok betőhő 

szövegének elıállítása, a morfológiai elemzı ómagyarra való adaptálása, a normalizált 
szövegek elemzése és egyértelmősítése. Középmagyar szövegek elsı feldolgozása, a 
honlap megtervezése. Forrás: OTKA NK 78074. 

● A CESAR, AMICUS és INNET projektek folytatása, workshop szervezése az EACL 
konferencián (Nyelvtechnológia a kulturális örökség feldolgozásában). Forrás: az adott 
pályázati támogatások. 

● Szemantikus és többnyelvő erıforrások fejlesztése a NooJ eszközre és szemantikus 
technológiákra alapozva, alkalmazásuk és szöveges adatokra adaptálásuk a humaniórák 
területén. A NooJ igei és névszói lexikonok továbbfejlesztése. A Wikipedia 
felhasználásával automatikusan tulajdonnév-annotált korpuszt építı módszer kutatása és 
publikálása. Az automatikusan generált online prototípus szótárak kibıvítése több szavas 
kifejezésekkel. Forrás: költségvetés, EFNILEX 
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● A GeoX Kft-vel együttmőködésben ebben az évben elkészül az OpinHuBank nevő 
korpusz, mely 10 000, online médiumokból kiválasztott mondatot tartalmaz. Forrás: 
költségvetés. 

● Az Utónévportál megtervezése és megvalósításának megkezdése. A portál többszempontú 
számítógépes keresırendszer. Forrás: költségvetés. 

 
Beszédtechnológiai fejlesztések 
A BEA spontánbeszéd-adatbázis fejlesztése és bıvítése, az archiválások gondozása, több 
típusú átiratok készítése és ellenırzése. Forrás: költségvetés. 
 


