
Magyar nyelv II. 

BTA 1206L (előadás+gyakorlat) 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Féléves tematika: 

(2023. 03. 18. – online) A mondattan tárgya. A mondat meghatározása, osztályozási 

szempontjai. Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondatban. A szintagmák rendszere, a 

vonzatosság. A mondat fő részei: az állítmány, az alany; a bővítmények. Az összetett mondatok: 

az alárendelő összetett mondatok (mondatrészkifejtő, sajátos jelentéstartalmú 

mellékmondatok), a mellérendelő összetett mondatok.  

 

(2023. 04. 15. – kontakt) A jelentéstan általános kérdései. A jelentés fogalma. A hangalak és a 

jelentés viszonya. Jelentésbeli sajátosságok. A jelentéstan nyelvhelyességi vonatkozásai. A 

szöveg definíciója. A szövegkohézió és fajtái. A szövegelemzés lehetőségei, a szövegfelosztás 

szintjei. A cím és a szöveg. A szövegfajták. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon. A gyakorlati foglalkozásokon, összefüggő gyakorlatokon a részvétel 

kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti 

kontakt óraszámának egyharmada, részidős képzésben tantárgyanként a kontakt óraszám 

egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

A félévi jegyet a szemináriumon elvégzett feladatok minősége és a zárthelyi dolgozatok 

eredményei határozzák meg. Amennyiben a hallgató nem készül fel a gyakorlati órára vagy 

nem írja meg legalább elégséges minősítéssel a zárthelyi dolgozatokat, úgy a félév végi jegy 

elégtelen minősítésű, így nem kerül megajánlásra. A vizsgára bocsátás feltétele legalább egy, 

minimum elégséges eredményű zárthelyi dolgozat megírása. A vizsga tételei megegyeznek a 

fenti tematika tételeivel. A vizsgára az órai jegyzetek anyagaiból és a kötelező szakirodalomból 

tud sikeresen felkészülni a hallgató. A jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint 

lehetséges. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

o Jászó Anna (2007, szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789638144195 

o Jászó Anna – Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási 

Stúdió, Szeged. ISBN:  9636970130 

o Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. ISBN: 963190010X 

o Keszler Borbála – Lengyel Klára (2002): Kis magyar grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631922189 

o Kovács Eszter – Koi Balázs (2004): Mondattani feladatgyűjtemény. Bessenyei 

Könyvkiadó, Nyíregyháza.  

o Szikszaié Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris, Budapest. ISBN: 

9633794226 



 

Az érdemjegy kialakításának módja:  
A vizsgára bocsátás feltétele a félév során egy sikeres zárthelyi dolgozat megírása. A vizsga 

tételei a tantárgy tematikájával megegyezőek. A felkészülést az órai jegyzetek, valamint az 

ajánlott szakirodalmak biztosítják. 

  

Tomori Tímea 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd 

B/239 tomori.timea@nye.hu 

  

Nyíregyháza, 2023. 02. 13. 
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Magyar nyelv II. 

BTA1206 (előadás+gyakorlat) 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Féléves tematika: 

(2023.02.22.): Ismételjünk! 

(2023.03.01.): A mondattan tárgya. A mondat meghatározása, osztályozási szempontjai. 

(2023.03.08.): Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondatban. A szintagmák rendszere, a 

vonzatosság. 

(2023.03.15.): Munkaszüneti nap 

(2023.03.22.): A mondat fő részei: az állítmány, az alany; a bővítmények. Gyakorlás. 

(2023.03.29.): Az összetett mondatok: az alárendelő összetett mondatok (mondatrészkifejtő, 

sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok), a mellérendelő összetett mondatok.  

(2023.04.05.): Gyakorlás. Zárthelyi dolgozat írása 

(2023.04.12.): A jelentéstan általános kérdései. A jelentés fogalma. 

(2023.04.19.): A hangalak és a jelentés viszonya. Jelentésbeli sajátosságok. 

(2023.04.26.): A jelentéstan nyelvhelyességi vonatkozásai. Gyakorlás. 

(2023.05.03.): A szöveg definíciója. A szövegkohézió és fajtái. 

(2023.05.10.): A szövegelemzés lehetőségei, a szövegfelosztás szintjei. 

(2023.05.17.): A cím és a szöveg. A szövegfajták. 

(2023.05.24.): Gyakorolás. Zárthelyi dolgozat írása. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon. A gyakorlati foglalkozásokon, összefüggő gyakorlatokon a részvétel 

kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti 

kontakt óraszámának egyharmada, részidős képzésben tantárgyanként a kontakt óraszám 

egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra 

feladatot kapnak, amelyeket folyamatos értékelés követ, amely beleszámít az év végi 

értékelésbe. A zárthelyi dolgozatok – legalább elégséges eredménye – és az órai munka 

osztályzatainak számtani átlaga adja meg a félév végi jegyet. Amennyiben a három jegy közül 

valamelyik jegy elégtelen, úgy a félév végi minősítés is elégtelen. 

  

Az érdemjegy kialakításának módja: 



A félévi jegyet a szemináriumokon elvégzett feladatok minősége és a zárthelyi dolgozatok 

eredményei határozzák meg. Amennyiben a hallgató kétszer nem készül fel az órára vagy nem 

írja meg legalább elégséges minősítéssel a zárthelyi dolgozatokat, úgy a félév végi jegy 

elégtelen minősítésű, így nem kerül megajánlásra. A vizsgára bocsátás feltétele legalább egy, 

minimum elégséges eredményű zárthelyi dolgozat megírása. A vizsga tételei megegyeznek a 

fenti tematika tételeivel. A vizsgára az órai jegyzetek anyagaiból és a kötelező szakirodalomból 

tud sikeresen felkészülni a hallgató. A jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint 

lehetséges. 

 

Kötelező szakirodalom: 

o Jászó Anna (2007, szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789638144195 

o Jászó Anna – Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási 

Stúdió, Szeged. ISBN:  9636970130 

o Keszler Borbála (2000, szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. ISBN: 963190010X 

o Keszler Borbála – Lengyel Klára (2002): Kis magyar grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631922189 

o Kovács Eszter – Koi Balázs (2004): Mondattani feladatgyűjtemény. Bessenyei 

Könyvkiadó, Nyíregyháza.  

o Szikszaié Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris, Budapest. ISBN: 

9633794226 

 

Tomori Tímea 

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd 

B/239 tomori.timea@nye.hu 

  

Nyíregyháza, 2023. 02. 13. 
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