
Név: Tukacsné dr. Károlyi Margit születési év: 1955 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

magyar–történelem  szakos általános iskolai tanár, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 

Nyíregyháza, 1978. 

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 1992. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely 

esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot 

(A) adott! 

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti 

Tanszék, főiskolai tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az 

értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora 

cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (magyar nyelvtudomány), 1997. száma: 30/1997. PhD 

 

azeddigi oktatói tevékenység 

Oktatott tárgyak: 
Oktatásban töltött idő: 39 év 

Oktatott tárgyak 

a) A korábbi képzésekben: 

 Leíró magyar hangtan 

 Nyelvészeti proszeminárium 

 Bevezetés a nyelvtudományba  

 Szociolingvisztika 

 Dialektológia 

 Alkalmazott nyelvészet (Beszédtechnika, Retorika, Helyesírás) 

 Magyar történeti hangtan 

b) A BA-képzésben: 

 Fonetika 

 Nyelv és társadalom stúdiumai (Szociolingvisztika, Nyelvváltozatok, Magyar nyelvjárások, 

Nyelvpolitika) 

 Spec.koll.: Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány 

 Specializáció: Sajtótörténet 

c) MA-képzésben (tanári) 

     Nyelv, kultúra, társadalom, Norma és közlésmód, Blokkszeminárium 

 

d) Osztatlan tanárképzésben 

Nyelv és kommunikáció, Szociolingvisztika, Hangtan, Dialektológia, A tanári  beszéd 

retorikája, Leíró nyelvtan: szófajtan 

 

 

d) 2010. szeptember 1-jétől 2016. szeptember 16-ig vendégprofesszor a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetem  BTK Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszékén, oktatott 

tárgy: Fonetika, ill. a magiszteri képzés Többnyelvűség és multikulturalitás c. szakján Európai 

nyelvpolitikák 

 

   



 

 

 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

 

1. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról. Magyar Nyelvőr CIV, (1980). 348-54. 

2. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok 

tanúságai. Szerk. P. Lakatos Ilona. Társszerző.  Segédkönyvek a Nyelvészet 

Tanulmányozásához 146. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2012. ISBN 978-625-5219-29-0 

3. Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. Néhány 

lexéma társadalmi, területi megoszlásának bemutatása. In. Szoták Szilvia – Vargha 

Fruzsina Sára (szerk.), Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi 

Hungarológiai Konferencia szekcióelőadásai. Egyetemi Műhely Kiadó. Bólyai 

Társaság. Kolozsvár, 2013. 314–323. P. Lakatos Ilonával és Iglai Edittel ISBN 978-

606-8145-42-6 

4. Anyanyelvi nevelés (nyelvjárási) anyanyelvű környezetben. In. Karádi Zsolt – Pethő 

József (szerk.):  Korszerű tudomány  – korszerű oktatás. Tanulmányok a nyelv- és 

irodalomtudományok köréből.  Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza, 2015.  35–45. (P. 

Lakatos Ilonával)  

5. Standard, standardizáció. Nyelvi/nyelvhasználati normák a hármas határ menti 

kutatások tükrében. In: Kozmáncs István, Van-o Ildikó (szerk.):  Sztenderd – nem 

sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Antológiai Kiadó. Lakitelek, 2016. 201–

208.  ISBN: 978n 615 5428 51 7  

 

Szociolingvisztika, Nyelv és társadalom, Dialektológia: Negyven éve foglalkozom a 

nyelvhasználat területi és szociokulturális aspektusának kutatásával. P. Lakatos Ilona 

kolléganővel a kilencvenes évek elején megalakítottuk a „Szociodialektológiai 

Műhely”-t a főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén, az adatgyűjtő és feldolgozó 

munkába a tehetséges hallgatókat is bevontuk. A longitudinális, szociodialektológiai 

változásvizsgálatokat előbb  A magyar nyelvjárások atlaszának megyei 

kutatópontjain, később a keleti hármas határ magyar-ukrán, magyar-román oldalán 

található kilenc településpáron végeztük. 18 településről több mint 500 adatközlőtől 

több száz kérdőíves gyűjtés és spontán beszédfelvétel áll rendelkezésünkre. 143 ezer 

nyelvi adatot informatizáltunk, 141  dimennzionális térképlapon ábrázoltuk a standard 

és dialektális nyelvi jelenségeket. A kérdőíves gyűjtés a nyelvi attitűdre és a 

kétnyelvűség kérdésköreire is kiterjedt. Az empirikus adatbázis révén a 

szociolingvisztika elméleti kérdéseihez is szolgáltatunk adalékokat. 64 cikk, 

tanulmány 

Hangtan: a hajdúsági í-zés és a szatmári Csűry-féle é fonéma összevetése, a hármas határ 

menti korpuszban a koartikulációs jelenségek szociokulturális meghatározottságának 

vizsgálata: 3 megjelent cikk, tanulmány + 1 megjelenés alatt 

Nyelv, kultúra társadalom:  a nyelv kulturális aspektusának vizsgálata a népi-nyelvi 

kontaktusokban a hármas határ mentén (informatizált korpusz alapján): 1 könyvfejezet 

és 6 tanulmány 



Blokkszeminárium: a hátrányos helyzetű és nyelvjárási anyanyelvi tanulók szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználatának sajátságai és az anyanyelvi nevelés : 6 cikk, tanulmány. 

Hat éven keresztül tanítottam a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemem Magyar 

Nyelvészeti Tanszékén „vendég professzor”-ként. (Ez a főiskolai tanár kinti 

megfelelője.) 

Tudományos előadásaim száma: 77 

Szerkesztettem 2, a Nyelv és társadalom témakörhöz kapcsolódó kötetet (Bachát László könyve. 

Nyíregyháza, 2001. ; Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Segédkönyvek a Nyelvészet 

Tanulmányozásához XXXII. Tinta Kiadó. Budapest, 2004. (P. Lakatos Ilona) 

 

 

 

 

 


