
A Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 
kutatási célkitűzései a 2013. évre

Nyelvtechnológiai Kutatócsoport

 A helyesiras.hu Nyelvi Tanácsadó Portál üzembe helyezése 2013 elején. A portál 
továbbfejlesztése a felhasználói tapasztalatok alapján. (Forrás: központi) 

 A CESAR projekt lezárása. A Magyar Nemzeti Szövegtár új, kibővített és átdolgozott 
annotációval (sekély szintaktikai elemzés, tulajdonnevek automatikus annotációja) ellátott 
változatának közzététele a hozzá tartozó hatékony kezelőfelülettel együtt, származtatott 
nyelvi erőforrások előállítása. (Forrás: CESAR) 

 Az ECOINNO pályázat beindítása és időarányos teljesítése. (Forrás: ECOINNO) 
 Fontos feladat új EU által támogatott FP7-es pályázatok beadása. A 2013-as beadással 

tervezett négy pályázat témái a következők: hibrid gépi fordítás, multimodális 
diskurzuselemzésen alapuló véleménykinyerés, ritka betegségekkel foglalkozó egészségügyi 
tanácsadó portál (koordinátori szereppel) és a TRENDMINER konzorciumhoz való 
csatlakozás. Az esetlegesen elnyert új pályázatok elindítása. (Forrás: a megfelelő pályázat) 

 A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projekt lezárása. A projekt keretében befejeződik az 
ómagyar szövegemlékek feldolgozása, és néhány válogatott középmagyar emlék is bekerül 
az adatbázisba. Elkészül a projekt hivatalos honlapja, mely elérhetővé teszi az összes eddig 
feldolgozott szöveget azok leírásával együtt, továbbá a projekt minden eredményét. Cél a 
projekt folytatása (a korpusz és a keresési lehetőségek kibővítése), ennek érdekében 2013-
ban új OTKA pályázat készül. (Forrás: MGTSZ) 

 A MATRICA projektben megvalósul a folyóiratok bibliográfiai hivatkozásainak 
automatikus kinyerése. További cél a kinyert hivatkozások automatikus feldolgozása, 
valamint egy olyan honlap elkészítése, amely a kézi javítást igénylő esetekben online 
lehetőséget nyújt könyvtáros szakértők bevonására. (Forrás: MTA elnöki keret) 

 Cél az új Braille-rövidírást létrehozó automatikus módszer feltételrendszerének 
véglegesítése és az algoritmus kidolgozása. A rövidírás létrejöttét követi az új rendszer 
vakok segítségével végzett tesztelése. (Forrás: központi) 

 A tudományos eredmények publikálása hazai és nemzetközi fórumokon. 
 Számítógépes nyelvészeti támogatás nyújtása nyelvészeti kutatásokhoz, nyelvi adatok 

szolgáltatása, kutatói kérések teljesítése a Magyar Nemzeti Szövegtár és az ebből 
származtatott nyelvi erőforrások tekintetében. Informatikai támogatás számítógépes 
nyelvészeti munkálatokhoz, intézeti kutatási projektekhez. 

 Az Utónév portál megtervezése és megvalósításának megkezdése. A portál lényege egy 
többszempontú számítógépes keresőrendszer, mely segít eligazodni a nevek között, segíti a 
szülők névválasztását. A keresés és rendszerezés szempontjai a korábbi és jelenleg is folyó 
névtani kutatások alapján alakulnak ki. (Forrás: központi) 

Alkalmazott Nyelvészeti Kutatócsoport

 A nyelvművelés, helyesírás, stilisztika, retorika, névtan egyes kérdéseinek kutatása. A 
nyelvművelés elvei, nyelvhasználati minősítések. A helyesírási kodifikáció problémái, 
különös tekintettel az AkH. 12. kiadására. A névízlés, a névadás trendjeinek, motívumainak 
kutatása. Az eredmények közzététele konferenciákon, tanulmányokban. 

 A nyelvi tanácsadói tevékenységi körök működtetése és technológiai fejlesztése. Az 
internetes és a telefonos nyelvi tanácsadó szolgálat működtetése. A nyelvi 
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szakvéleményezés problémáinak rendezése. Részvétel a helyesiras.hu portál tesztelésében és 
működtetésében. 

 Nyelvi ismeretterjesztés. Részvétel előadóként a magyar nyelv napja és a magyar nyelv hete 
rendezvényein. Együttműködés az Anyanyelvápolók Szövetségével: publikálás, szakmai 
tanácsadás, közös rendezvények formájában. 

 Az utónév-szakvéleményezés, a névkutatás, a nevek gondozása területén: az internetes 
névkereső (Utóneves portál) elindítása; névadással kapcsolatos ismeretterjesztés a sajtóban; 
kapcsolat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal. 

 A Magyar Óvodai Nyelvi Korpuszhoz a morfológiai elemző kidolgozása, tesztelése. A 
korpuszon folyó gyermeknyelvi szociolingvisztikai vizsgálatok megkezdése elsősorban 
morfológiai és dikurzusszinten. 

 A BUSZI-3,-4 feldolgozási lehetőségeinek feltérképezése, a lejegyzés automatizált 
formájának tesztelése, összevetése a kézi lejegyzéssel.
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