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• 2003–2006
• 1998–2003
• Elnyert képesítés megnevezése
• Az egyetemi évek alatti
tudományos munka

ANYANYELV

a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola magyar
nyelvészet alprogramjának nappali hallgatója
Debreceni Egyetem, magyar nyelv és irodalom szak
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár
Debreceni Egyetem BTK (9538/2003.B.)
2001: Árpád-kori hegynevek névrendszertani elemzése (diákköri dolgozat, III. helyezés)
2003: Etimológiai és tipológiai vizsgálatok a régi magyar hegynevekben (diákköri dolgozat,
I. helyezés)
magyar

EGYÉB NYELVISMERET
• angol
• német
• latin

középfok: DExam államilag elismert nyelvvizsga (bizonyítványszám: 1841707)
középfok: állami nyelvvizsga (bizonyítványszám: 019619)
alapfok: egyetemi záróvizsga (Debreceni Egyetem)

MUNKAHELY
• 2006–
Beosztás

Főbb tevékenység

Oktatott tárgyak

Doktori képzés

• 2004–
Oktatási tevékenység

Egyéb egyetemi tevékenység
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DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK
2011. SZEPTEMBER 1.: EGYETEMI ADJUNKTUS
2009–2011: Egyetemi tanársegéd
2006–2009: Tudományos segédmunkatárs
2003 óta több mint tizenötféle tárgyat tanítottam (osztatlan, BA, MA) a nappali és a levelező
képzés keretében (gyakorlatok, szemináriumok, előadások formájában); 2008 óta vezetek a BAés az MA-képzésben záródolgozatokat és szakdolgozatokat. 2011-ben a témavezetésemmel
sikeres (első helyezett) diákköri dolgozat készült.
Előadások: Pszicholingvisztika, Névelmélet.
Szemináriumok, gyakorlatok: Beszédtudományi irányzatok, A pszicholingvisztika alapjai, Nyelv
és agy, Szociolingvisztikai gyakorlat, Az etimológia elmélete és módszere, Hangtani elemzési
gyakorlatok, Alaktani elemzések, A magyar szófajok rendszere, Szóalkotás, Nyelvészeti
filológiai szeminárium, Mai magyar helyesírás, Helyesírási gyakorlatok, Beszédtechnikai
gyakorlatok, Magyar nyelvű hivatali és üzleti levelezés, helyesírás és nyelvi viselkedés,
Anyanyelvi ismeretek 1., A tanári kommunikáció alapjai, A nyelvi ismeretszerzés alapjai,
Kutatás-módszertani szeminárium, Záródolgozati szeminárium 1–2.
2012–: Jelenleg egy nappali tagozatos doktori hallgató témavezetője vagyok.
Opponensként és bizottsági tagként veszek részt védéseken és munkahelyi vitákon a Debreceni
Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának felkérésére.
Doktori órák: Témavezetői szeminárium.
DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
Az intenzív nyelvtanfolyamokon és szemeszterkurzusokon, illetőleg magánkurzusokon egyaránt
oktatok, s a szintfelmérésekben és a vizsgáztatásban is részt veszek. Jobbára középhaladó,
haladó, felső szintű, illetőleg másodgenerációs csoportokat vezetek.
2008 őszétől a Magyar Nyelvtudományi Tanszék megbízásából aktív szerepet vállaltam több
felsőfokú szakképzés, különböző felsőfokú szakirányú továbbképzések, illetve mesterszak
akkreditációs anyagának összeállításában, kidolgozásában. 2013 őszétől a Magyar
Nyelvtudományi Intézet diákköri felelőse vagyok.

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK
• 2009

PhD.
(Debreceni Egyetem, 50/2009.)

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA

Öt mértékadó publikáció

Történeti helynévkutatás. Kognitív nyelvészet. Kognitív szemlélet a névkutatásban.
Kutatásaim középpontjában disszertációm elkészítését megelőzően a korai ómagyar kori
hegynevek névtani vizsgálata állt, ilyen irányú vizsgálataimat Hegynevek a középkori
Magyarországon címmel 2009-ben megvédett doktori értekezésemben foglaltam össze.
Újabban a kognitív nyelvészeti megközelítés szellemében igyekszem átfogó képet adni a
névadási, névhasználati szokásokról (a tulajdonnevek mentális reprezentációja, metonimikus
szemlélet érvényesülése a névadásban, köznevesülés, a mentális térkép és a névhasználat
viszonya). Tudományos érdeklődésemnek megfelelő előadásokkal több hazai és nemzetközi
konferencián is szerepeltem (az utóbbiak közül lásd pl. Trends in Toponymy c. konferencia
2013, Heidelberg; XXV. Nemzetközi Névtani Kongresszus [25th International Congress of
Onomastic Sciences] 2014, Glasgow; Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 2006, Debrecen;
2011, Kolozsvár).
Saját vizsgálataim mellett részt vállalok a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken folyó egyéb
helynévi vonatkozású kutatásokban: aktívan részt vettem többek között a Korai magyar
helynévszótár 1., valamint az ahhoz kapcsolódó számítógépes helynévi adatbázis
munkálataiban, s a sorozat készülő köteteinek összeállításában is részt vállalok. 2013 óta tagja
vagyok a DE-MTA Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportnak.
Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen,
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 216 lap.
The Acquisition of Place Names in Mother Tongue Learning: Some Observations on Children’s
Spatial Cognition. Voprosy onomastiki 13(2) (2016): 7–22.
A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban. A metonimikus névadás. Magyar
Nyelvjárások 47. (2009): 21–41.
A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról. Névtani Értesítő 31. (2009): 7–16.

Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. Helynévtörténeti
tanulmányok 2. (2006): 159–180.

ÖSZTÖNDÍJAK,
SIKERES PÁLYÁZATOK

2002. Pro Regione Alapítvány hallgatói ösztöndíja
2006–2009. Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból, OTKA-pályázat, résztvevő
2010. az MTA DAB és „A tudományért a régióban” Alapítvány egyszeri ösztöndíja
2010–2012. Mai Magyar Digitális Helynévtár, Kutatóegyetemi pályázat, résztvevő
2011. az MTA DAB és „A tudományért a régióban” Alapítvány publikációs támogatása
2013–2018. DE-MTA Magyar nyelv- és névtörténeti kutatócsoport, résztvevő
2014. Universitas Alapítvány fiatal oktatói-kutatói támogatása

TEHETSÉGGONDOZÁS
2009 óta több hallgató témavezetését vállaltam a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó
Programjában. Emellett 2010-től egy hallgató TDK-dolgozatának elkészítését is irányítottam,
amely az országos versenyen első helyezést ért el.
Debrecen, 2017. január 11.
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