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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 
 

 
Szentgyörgyi Rudolf 
 

1969. augusztus 10-én született a Tolna megyei Pincehelyen. 
 
Tanulmányok: 
 1987-ben az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett 
általános dicsérettel. 

Ugyanebben az évben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem latin–magyar 
szakára, 1987 és 1989 között a Ferences Hittudományi Fıiskola hallgatója.  

1988-ban kezdi meg az ELTE BTK-n latin-magyar szakos tanulmányait, emellett ógörög 
szakos tanulmányokat folytat. 

1989–1990-ben a Szent Bernát Hittudományi Fıiskola hallgatója, majd 1990-ben 
beiratkozik a római Szent Anzelm Egyetemre (Pontificio Ateneo Sant’ Anselmo in Urbe), ahol 
filozófiai és teológiai tanulmányokat folytat. 1993-ban védi meg szakdolgozatát, majd 1994-ben 
szerez egyetemi diplomát. 1991–92-ben a római Pápai Liturgikus Intézetben (Pontificio Istituto 
Liturgico) liturgiatörténeti tanulmányokat végez.  

1992 ıszétıl folytatja az ELTE-n megkezdett latin és magyar szakos egyetemi 
tanulmányait. 1996-ban abszolvál, 1998-ban latin szakos tanári oklevelet, majd 1999-ban magyar 
szakos tanári, egyetemi kitüntetéses diplomát szerez. Közben, 1993 és 1996 között elvégzi a hat 
féléves középkori latin filológia (medievisztika) programot.  

2000 tavaszi félévében az egyesült államokbeli Dallasi Egyetem (University of Dallas) 
hallgatója, ahol korai egyháztörténeti, patrisztikai tanulmányokat folytat.  

2002-ben felvételt nyert az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája Magyar nyelvészet 
programjának Magyar nyelvtörténet alprogramjára. Kutatási területe a középmagyar hivatali 
írásbeliség nyelvtörténeti, nyelvjárás-történeti és történeti szociolingvisztikai vizsgálata. 2005-ben 
szerez abszolutóriumot. 2006-ban kutatási területének módosítását kéri, új területe: az ómagyar 
kor, a Tihanyi alapítólevél. 2008-ban doktori szigorlatot tesz, 2011-ben védi meg „A tihanyi 
apátság alapítólevele mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása” címő doktori (PhD) 
disszertációját summa cum laude eredménnyel.  
 
Középfokú oktató-nevelı munka: 

1994–2000-ig középiskolai tanár a József Attila (az egyházi átvétel után Szent Imre) 
Gimnáziumban. 2000–2001-ben a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanára, magyar 
munkaközösségének vezetıje, a Pécsi Tudományegyetem megbízott vezetıtanára. 2002–2003-
ban a budapesti Szent Benedek Általános Iskola és Gimnázium helyettes tanára, 2003-tól 2005-ig 
az Egyetemi Katolikus Gimnázium magyar- és latintanára.  

2002-tıl az esti tagozatos Budakalász Gimnázium Remetekertvárosi és (2004-tıl) Budai 
Tagiskolájának magyar-, filozófia-, etika- és mővészetismeret tanára.  

2004-tıl érettségi elnök.  
2007-ben elvégezte a Debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola 

Felnıttképzési Intézete által meghirdetett, a hátrányos helyzető tanulók képességeinek fejlesztését 
segítı módszertani pedagógus-továbbképzését.  

2007-tıl a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács mővészet-közmővelıdés-
kommunikáció szakmacsoportjában hivatalos szakértı. 

2011-tıl a Balassi Intézet keretei között óraadóként egyetemi felvételire készít fel határon 
túlról érkezı magyar fiatalokat. 
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Felsıfokú oktatói munkája: 
 1993–94-ben a Szent Bernát Hittudományi Fıiskolán az ógörög nyelv megbízott tanára. 

1996 és 1998 között megbízott elıadóként az ELTE BTK Történelem Segédtudományai 
Tanszékén levéltár szakosok számára latin nyelvet és oklevélolvasást oktat.  

2003-tól 2005-ig megbízott elıadó, 2005-tıl egyetemi tanársegéd az ELTE BTK Magyar 
Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén.  

Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén oktatott 
tárgyak: Nyelvészeti proszeminárium; A magyar nyelv története 1. (hangtörténet, a nyelvtörténet 
alapjai); A magyar nyelv története 2. (történeti szótan); A magyar nyelv története 3. (szószerkezet-
történet, történeti mondattan, ómagyar nyelvemlékek); Nyelvtörténet 2. (késıbb 1.); 
Nyelvtörténet 3. (késıbb 2.); A magyar nyelv eredete és története (elıadás); Rendszertörténet a 
magyar nyelvben (elıadás); Nyelv, mővelıdés, nyelvtörténeti források (elıadás); Nyelvészeti 
szakszemináriumok (A Tihanyi alapítólevél; XI. századi nyelvemlékeink nyomában; Korai 
szövegemlékeink nyelvi, irodalmi és mővelıdéstörténeti elemzése; A Néma Barát megszólal); 
Forrásolvasás 1. (elıadás); Forrásolvasás 2. (gyakorlat); Nyelvtörténeti elemzés 
(tanárszakosoknak); Dialektológia; Magyar dialektológia; Élınyelvi terepgyakorlat; Nyelvi 
lektorálás. 

2011-tıl a Nyelvtudományi Doktori Iskola nyelvtörténeti alprogramjának is oktatója 
(Doktori mőhelymunka: Ómagyar nyelvemlékeink mővelıdés- és vallástörténeti háttere; A 
dolgozathoz kapcsolódó egyéni témakör). 
 
Tudományos tevékenység: 
 2002 és 2006 között a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 
Lexikológiai és Lexikográfiai (késıbb Szótári) Osztályának segédmunkatársa, a „Magyar nyelv 
nagyszótárá”-nak szócikkírója. Szócikkírói munkájáért 2005-ben a Nyelvtudományi Intézet 
igazgatójának írásbeli dicséretében részesült. 

2008-tól az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének 
tudományszervezési titkára. 

2009-tıl a Magyar Nyelv folyóirat szerkesztıségi titkára és technikai szerkesztıje.  
Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres résztvevıje (elıadások). 
 
Tudományos szervezeti tagság: 
 2005-tıl a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2010-tıl a Magyar Történelmi Társulat, 
2011-tıl a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja.  

2011-tıl az MTA köztestületének tagja. 
 
Ösztöndíj: 
 2012-tıl az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesül. 
 
Kutatócsoportokban való részvétel: 
 2012-tıl Részvétel az Apor-kódex kiadásának munkálataiban, OTKA kutatócsoport 
keretében („Régi magyar nyelvi források kiadásra való elıkészítése és kiadása”). 
 2012-tıl Részvétel a „New aspects of Estonian and Hungarian language history and 
dialect studies” címő nemzetközi (MTA–ETA) kutatási projektben. 

2013-tıl Részvétel MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport munkájában. 
 
 

Budapest, 2013. október 20. 
 
 

(Szentgyörgyi Rudolf) 


