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DR. GYŐRFFY ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 
 

 

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS 

 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 

Magyar nyelv és irodalom–filozófia 

szakos középiskolai tanár 

2003 Debreceni Egyetem (korábban 

KLTE) 

Magyar mint idegen nyelv tanár 2013 Károli Gáspár Református Egyetem 

 

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETŐSÉG 

SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)  

 

A) oktatott kurzusok  

(i) a DE BTK-n képzési szintenként 

 

Hagyományos képzésben és BA szinten: 

Szemináriumok, gyakorlatok, speciál kollégiumok: Hangtani elemzési gyakorlatok, 

Alaktani elemzés, Nyelvészeti filológia, Magyar helyesírás, Beszédtechnika, Szófajtani 

elemzés, A magyar szóalkotás rendszere, Szövegtani elemzés, Nyelv és filozófia 1–2.,  

Záródolgozati szeminárim 1–2., Szövegalkotás, Kommunikációs készségfejlesztés 

Szakdolgozati szeminárium 1–3. Szövegnyelvészet 

MA szinten:  

szemináriumok, gyakorlatok: Szláv jövevényszavak, Magyar nyelvű hivatali és üzleti 

levelezés, helyesírás és nyelvi viselkedés 

előadás: Névelmélet 

Osztatlan tanári képzésben: 

szemináriumok, gyakorlatok: Anyanyelvi ismeretek, A nyelvi ismeretszerzés alapjai 

 

B) oktatásszervezői tevékenység  

 

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) 

 

 lezárult folyamatban lévő 

szakdolgozati 3 - 

OTDK   

egyéb:   

 

(ii) szakfelelősség 

 ― 

(iii) szakirányfelelősség 

 ― 

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével 
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 BA képzés: 

 Mondattani elemzés (2 kr) 

 Retorikai gyakorlat (2 kr) 

 Stilsztikai elemzés (2 kr) 

                  Stílusművelés (2kr) 

 Szöveglakotás (2kr) 

 Szövegtani elemzés (2kr) 

 Retorika (3 kr) 

 Multimediális szövegelemzés (4kr) 

 

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK 

koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)  

 Erasmus koordinátor: 2007– 

 

III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL 

TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL) 

 

A) oktatott kurzusok 

Témavezetői szeminárium 

B) törzstagság 

― 

C) témavezetés:  

(i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: ― 

(ii) folyamatban lévő: 1 

 

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

 

A) főbb kutatási területek 

történeti helynévkutatás 

 helynévszociológia 

 

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) 

 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 

PhD. 2009. Debreceni Egyetem 

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit) 

 könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.):  

Magyarországon magyarul: 1 + 1 (közreműködő) 

Külföldön idegen nyelven: 1 

 tanulmány 

Magyarországon idegen nyelven: 1 

Magyarországon magyarul: 11 

 közlemény konferenciakiadványban  

Magyarországon magyarul: 2 

Külföldön idegen nyelven: 1 
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 ismertetés, recenzió 

Magyarországon idegen nyelven: 1 

Magyarországon magyarul: 3 

 idézettség: 94 független hivatkozás és ismertetés 

 

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel 

 

téma időszak adományozó intézmény szerep 

Korai ómagyar kori helynévszótár 

1. 

2001–2004 OTKA résztvevő 

Helynévtörténeti vizsgálatok az 

ómagyar korból 

2006–2009 OTKA résztvevő 

Magyar nyelv- és névtörténeti 

kutatások 

2010–2012 TÁMOP résztvevő 

E-LOCAL távoktatási, kutatás-

fejlesztési pályázat 

2010–2012 Bolognai Egyetem résztvevő 

E-LOCAL for all távoktatási, 

kutatás-fejlesztési pályázat 

2013–2014 Bolognai Egyetem résztvevő 

MTA–DE Magyar Nyelv- és 

Névtörténeti Kutatócsoport 

2013–2018 MTA külső tag 

 

E) a tudományos közéletben való részvétel 

 Magyarországon 

a. bizottsági tagság/elnökség 

Az alábbi társaságoknak vagyok tagja: 

Magyar Nyelvtudományi Társaság  

Magyarságtudományi Társaság  

MTA Köztestülete 

b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: ― 

c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): 

meghívott előadó: a Lipcsei Egyetem Namenkundliche Jahrestagung 

konferencián (2009) 

PhD-dolgozat munkahelyi vitáján opponens: 

Pásztor Éva: Határnevek névelméleti vizsgálata (Hajdúnánás helynevei  

alapján) (2013) 

Kovács Éva: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás (2013) 

PhD-dolgozat munkahelyi vitáján bírálóbizottsági tag: 

Bényei Ágnes: Helynévképzés a magyarban (2011)  

PhD-dolgozat nyilvános vitáján bírálóbizottsági tag: 

 Kovács Éva: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás (2013) 

Pásztor Éva: Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata (2013) 

OTDK-dolgozat bírálata (3) 

Lektorálás: Helynévtörténeti Tanulmányok, Onoma köteteiben 

 

  külföldön 

a. bizottsági tagság/elnökség: ― 
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Az alábbi társaságoknak vagyok tagja: 
The International Council of Onomastic Sciences 

b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: ― 

c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.):  

F) egyéb tudományos tevékenység 

 

 

V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

 vezetői és egyéb megbízatások:  

a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: ― 

b. más intézménynél Magyarországon: ― 

c. külföldön: ― 

 

VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK 

 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. 

 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 

Kutatói ösztöndíj (6 hónap) 2006 Svenska Institut (Stockholm) 

Egyszeri ösztöndíj 2008 Universitas Alapítvány 

Egyszeri ösztöndíj 2011 Az MTA DAB és „A tudományért a 

régióban” Alapítvány 

Fiatal oktatói-kutatói tudományos 

eredmény elismerése 

2011 Universitas Alapítvány 

Rövid tanulmányi út 2013 Campus Hungary 

Rövid tanulmányi út 2014 Campus Hungary 

 

 

 

Debrecen, 2014. január 7. 

 

Dr. Győrffy Erzsébet 

 
 


