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COURSE DESCRIPTIONS 

 
 
Hungarian Linguistics 

BBN-MNY11-121: Bevezetés a nyelvtudományba (Introduction to Linguistics) 

 
Tantárgy tartalma: 

Számonkérési és értékelési rendszere: 

Kötelező irodalom: 

 

 

BBN-MNY11-131: Nyelvészeti proszeminárium (Pro-seminar in linguistics)  

 
Tantárgy tartalma: 

 

Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

 

BBN-MNY-211: Fonetika (Phonetics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY11-264: Magyar grammatika (Hungarian grammar) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY11-263: Magyar grammatika 1. (Hungarian grammar 1.) 

  

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

BBN-MNY11-265: Magyar grammatika 2. (Hungarian grammar 2.) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY11-282: Szövegtan (Textlinguistics)  

 



Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY11-283: Stilisztika (Stylistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 

 

BBN-MNY16-221: Kommunikáció szóban és írásban (Communication skills [oral and written]) 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY11-243: A nyelv térben és időben (Language in space and time) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BBN-MNY16-244: Nyelv és társadalom (Language and society) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

BBN-MNY16-252: Nyelvtörténet 1. (Historical linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BBN-MNY11-291: Pszicholingvisztika (Psycholinguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 



 

Kötelező irodalom: 

 

 

BBN-MNY16-292: Nyelvészeti alkalmazások (Linguistic applications) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BMA-MAGD-101, BMA-MAGD17-NY-101: Tudományos és kulturális menedzsment (Scientific and 

Cultural Management) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 



 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BMA-MAGD-NY-122: Nyelvészeti kutatásmódszertan (Research Methods in linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BMA-MAGD-NY-121: Nyelvelméletek (Theories of Language) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 



 

Kötelező irodalom: 

 

 

BMA-MAGD-NY-123: Leíró nyelvészet (Descriptive linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 



 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

BMA-MAGD-NY-124: A nyelv dimenziói (Dimensions of Language) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

BMA-ANYD-113: Az alkalmazott nyelvészet fő irányai (Trends in applied linguistics) 

 
Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

 

BMA-ANYD-132: Szemantika és pragmatika (Semantics and prgamatics) 

 
Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

 

BMA-ANYD-141: Kontrasztív nyelvészet és nyelvtipológia (Contrastive Linguistics and Language 

typology) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 

BMA-ANYD-154: Szociolingvisztika (Sociolinguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 



 

 

Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 

 

 

BMA-ANYD17-162: Az alkalmazott nyelvészeti kutatások módszertana (Research methods in applied 

linguistics) 

 

Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 



 
 

 

BMA-ANYD-282: Szakmai nyelvhasználat és terminológia (Terminology) 

 
Tantárgy tartalma: 

 
Számonkérési és értékelési rendszere: 

 

Kötelező irodalom: 

 
 
 
Estonian Studies 

BBN-EST20-201 Észt nyelv 1. – Estonian Language 1. 
language of instruction: Hungarian and Estonian; hours/week: 4; seminar; 6 ECTS 
Major characteristics of the Estonian language. 
Grammar: phonology, conjugation (two forms of infinitive, present tense), declension (nominative, genitive, 

partitive, short illative case, internal and external locative cases, translative, terminative, essive, abessive, 
comitative cases), numerals (cardinal and ordinal numbers), consonant gradation (both types), 
postpositions and prepositions. 

Topics: family, home, weekdays, studying, shopping, feasts and holidays, weather, seasons, geography of 
Estonia, Estonian symbols. 

Midterm tests, homework, essays. 



BBN-EST11-203 Észt nyelv 3. – Estonian Language 3. 
language of instruction: Estonian; hours/week: 4; seminar; 5 ECTS 
Grammar: conjugation (basic and main forms of verbs, imperative, conditional, participles, passive), 

declension of pronouns and numerals, conjunctions, word derivation, derivation, sentence construction 
and stylistics in practice, testing and ameliorating the vocabulary. 

Topics: Estonia as a country, free time, external and internal character traits, orientation in the city, transport, 
nature, speech etiquette, applying formal expressions. 

Midterm tests, homework, essays. 
 
BBN-EST11-205 Észt nyelv 5. – Estonian Language 5. 
language of instruction: Estonian; hours/week: 3; seminar; 4 ECTS 
Grammar: testing and ameliorating the vocabulary, concluding the chief morphological and syntactical 

elements, improving writing skills (orthography), stylistics in practice. 
Topics: transport, nature, speech etiquette, applying formal expressions. education, protection of the 

environment, cultural events, Estonia as a country, pieces of literature, giving lectures on chosen topics. 
Midterm tests, homework, essays. 

Finnish Studies 

BBN-FIN20-201 Finn nyelv 1. – Finnish Language 1. 
language of instruction: Hungarian and Finnish; hours/week: 4; seminar; 6 ECTS 

The purpose of the course is to get to know the most basic phonological, morphological and syntactic 
features of the Finnish language with the vocabulary needed for simple conversation. 
Communication skills: greetings, days of the week, numbers, countries and languages, shopping, asking 
for help, family, daily tasks. 
Grammar: phonetics, vowel and consonant stem, verbtypes (6), present tense, nominativ, partitive, 
genetive singular, demonstrative pronouns. 

BBN-FIN17-213 Finn nyelvgyakorlat 1. – Finnish Language Practice 1.  
language of instruction: Finnish; hours/week: 2; practice; 3 ECTS 

In this course, students will improve their conversational skills in Finnish. The course is meant for 
students who do not speak Finnish as their mother tongue. The students must, however, have previous 
knowledge of Finnish (appr. 1 year of studies in bachelor level or equivalent), and because of this, they 
should discuss with the teacher before starting the course. 

BBN-FIN17-214 Finn nyelvgyakorlat 2. – Finnish Language Practice 2. 
language of instruction: Finnish; hours/week: 2; practice; 3 ECTS 

In this course, students will improve their conversational skills in Finnish. The course is meant for 
students who do not speak Finnish as their mother tongue. The students must, however, have previous 
knowledge of Finnish (appr. 2 years of studies in bachelor level or equivalent), and because of this, they 
should discuss with the teacher before starting the course. 

BBN-FIN11-261 Bevezetés a finn irodalomba 1. – Introduction to Finnish Literature 1. 
az oktatás nyelve: magyar; heti óraszám: 1; előadás; 3 kredit 
Az oktatás célja Finnország természeti adottságainak, történelmének, kultúrájának és társadalmának 

áttekintése, megalapozva ezzel a finn nyelv és kultúra egyetemi szintű megismerését.  
Főbb témakörök: 

Finnország földrajzának, a földrajzi környezetnek az életmódra és az ott élők életszemléletére 
gyakorolt hatásának áttekintése. Az egyes finn földrajzi és történeti tájegységek, a demográfiai helyzet, a 
természeti adottságok, a gazdasági lehetőségek, az ún. népkarakterológia, a gondolkodás- és beszédmód 
megismerése. 

Finnország történelmének és jelenének bemutatása, a politikai, társadalmi, kulturális 
intézményrendszer áttekintése, főbb hagyományainak megismertetése.   



A finn művészetek (irodalom, zene, képzőművészet, színházművészet, építészet, iparművészet, ipari 
formatervezés) bemutatása. A finn populáris kultúra, életmód, étkezési és viselkedéskultúra jellemzői. A 
finn és a magyar kultúra és mentalitás közötti különbségek. 

A kurzust magyar nyelvű írásbeli vizsga zárja, melynek értékelése ötfokú skálán történik (1–5). 
Irodalom: 

Magyar nyelven kiadott tananyag hiányában a kurzus Canvas-felületén hozzáférhetővé tett, kurzusról 
kurzusra aktualizált jegyzetek. 

BBN-FIN11-261 Bevezetés a finn irodalomba 1. – Introduction to Finnish Literature 1. 
az oktatás nyelve: magyar; heti óraszám: 1; előadás; 3 kredit 
A kurzus célja a finn népköltészet és a 12–19. századi finn irodalom megismerése.  
Főbb témakörök:  

A finn népköltészet műfajainak bemutatása a folklór és a nemzetté válás összefüggéseit, valamint a 
Kalevala keletkezésének és hatásának körülményeit megvilágítva.  

A 12–19. századi finnországi irodalom alapvonásainak, jellemzőinek, főbb történeti korszakainak, 
kultúrtörténeti összefüggéseinek megismertetése. Középpontban a finnországi irodalom szerves 
fejlődése és az irodalmi folyamat társadalmi alapjai, a közönség és a kifejezési fórumok története, 
valamint az egyes korszakok legfontosabb szerzői és alkotásai. 

A kurzust magyar nyelvű szóbeli vizsga zárja, melynek értékelése ötfokú skálán történik (1–5). 
Irodalom: 

Laitinen, Kai 1981: A finn irodalom története. Budapest: Gondolat. 
valamint a korszak művei magyar fordításban 

BMA-FUGD-201 Uráli nyelvek I. (finn) – Uralic Languages 1. (Finnish) 
language of instruction: Finnish; hours/week: 6; lecture; 5 ECTS 

Tällä kurssilla opiskelijat syventävät suomen kielen osaamistaan kielen eri osa-alueilla. Kurssi on 
suunnattu suomea vieraana kielenä puhuville, joilla on kandidaattitason opintoja vastaava suomen kielen 
taito. (Kurssille voi osallistua myös äidinkielinen kielenkäyttäjä, mikäli hän on suorittanut opettajaopinnot 
perehtyen samalla S2-opetukseen. Tällöin hän suorittaa kurssin sovelletusti, ja tästä on sovittava opettajan 
kanssa ennen kurssin alkua.) 

FUGD17-205 Szakszövegolvasás 1. (Szövegtan) – Reading Scientific Texts 1. (Text Linguistics) 
az oktatás nyelve: finn; heti óraszám: 2; szeminárium; 3 kredit 

Kurssilla tutustutaan tekstintutkimuksen ja retoriikan peruskäsitteisiin ja analysoidaan suomenkielisiä eri 
diskursseihin kuuluvia tekstejä. Tärkeimpiä aiheita ovat tekstilajit, diskurssit, retoriset keinot, tekstin 
intentionaalisuus ja tekstin toimijoiden roolit. 

BMA-FUGD17-413 Bevezetés a fennisztikába – Introduction to Fennistics 
language of instruction: Finnish; hours/week: 2; lecture; 3 ECTS 

Tällä kurssilla perehdytään fennistisen tutkimuksen historiaan ja nykypäivään. Lisäksi tutustutaan 
tärkeimpiin yksikielisiin sanakirjoihin (esim. Kielitoimiston sanakirja) sekä muihin kielenkäytön 
apuvälineisiin (esim. Kielitoimiston ohjepankki). Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, jotka 
pystyvät osallistumaan suomenkieliseen opetukseen.  

FUGD17-433 Finn leíró nyelvtan 1. (Fonológia) – Finnish Descriptive Grammar 1. (Phonology) 
az oktatás nyelve: finn; heti óraszám: 3; szeminárium; 3 kredit 

Kurssilla käsitellään fonologian peruskäsitteitä, tutustutaan suomen kielen äännejärjestelmään, käydään 
läpi fonotaksin tärkeimmät ilmiöt (konsonanttien ja vokaalien fonotaksia, vokaalisointu, tavurakenne), 
tutustutaan prosodian sääntöihin ja loppukahdennuksen ilmiöön. 

FUGD-437 Finn irodalom I. – Finnish Literature I. (Suomen kirjallisuus I.) 
opetuskieli: suomi; 2 viikkotuntia; harjoitus; 3 opintopistettä 
Kurssin tavoitteena on perehdyttää 1800-luvun suomalaiseen kirjallisuuteen. Kurssilla tutustutaan 1800-
luvun kirjallisiin ilmiöihin sekä luetaan ja tulkitaan yhdessä otteita k.o. aikakauden teoksista. 

Kurssilla on kaksi pakollista osasuoritusta, joista molemmat arvostellaan asteikolla 1–5: 1) kurssilla 
käsiteltävien kaunokirjallisten otteiden lukeminen ja aktiivinen osallistuminen niitä koskevaan keskusteluun 



tunneilla, sekä 2) 20 minuutin esitelmä kurssin aiheeseen liittyvästä vapaavalintaisesta teoksesta. Kurssin 
kokonaisarvosanaksi tulee osasuoritusten arvosanojen keskiarvo. 
Kirjallisuus: 

- kaunokirjallisuus:  
kurssilla jaetut otteet 1800-luvun kaunokirjallisista teoksista 

- kirjallisuushistoria: 
Koskimies, Rafael 1965: Suomen kirjallisuus IV. Minna Canthista Eino Leinoon. Toim.: Matti Kuusi – 

Simo Konsala. Helsinki: SKS – Otava. 
Laitinen, Kai 1981a: A finn irodalom története. Budapest: Gondolat. 
Laitinen, Kai 1981b: Suomen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava. 
Rojola, Lea (toim.) 1999: Suomen kirjallisuushistoria 2. Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Helsinki: SKS. 
Varpio, Yrjö – Huhtala, Liisi (toim.) 1999: Suomen kirjallisuushistoria 1. Hurskaista lauluista ilostelevaan 

romaaniin. Helsinki: SKS. 
Viljanen, Lauri (toim.) 1964: Suomen kirjallisuus III. Turun romantiikoista Aleksis Kiveen. Helsinki: SKS – 

Otava. 
- käsikirjat: 

Alanko-Kahiluoto, Outi – Käkelä-Puumala, Tiina 2008: Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. 
Tietolipas 174. Helsinki: SKS. 

Hosiaisluoma, Yrjö 2003: Kirjallisuuden sanakirja. WSOY Sanakirjat. Helsinki: WSOY. 
Kantokorpi, Mervi – Lyytikäinen, Pirjo – Viikari, Auli 2009: Runousopin perusteet. Helsinki: Palmenia. 
Leino, Pentti 1982: Kieli, runo ja mitta. Suomen kielen metriikka. SKS:n toimituksia 376. [Helsinki]: SKS. 
Mäkikalli, Aino – Steinby, Liisa (toim.) 2013: Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Tietolipas 238. Helsinki: 

SKS. 

Finno-Ugric Studies 

BBN-FUG-311 Finnugrisztikai alapismeretek – Finno-Ugric Studies 
az oktatás nyelve: magyar; heti óraszám: 2; előadás; 3 kredit 
Bevezető kurzus, melynek témája a nyelvészet főbb kutatási területeinek és alapfogalmainak áttekintése. Az 

óra célja, hogy átfogó bevezetést nyújtson a 20-21. századi főbb nyelvészeti iskolák tevékenységéről. 
A kurzus teljesítésének módja: 

- aktív részvétel az órákon 
- kiselőadás (20%) 
- szóbeli vizsga (80%) 

Irodalom: 
Bereczki Gábor 2003. A magyar nyelv finnugor alapjai. 3., átdolgozott kiadás. Budapest: Universitas 

Könyvkiadó. A terminológiai és módszertani kérdések c. rész anyaga. 

Givón, Talmy 2001. Syntax: An introduction. Vol. 1. Amsterdam: John Benjamins. A 20‒42. oldalak anyaga. 
Havas Ferenc é. n. A klasszikus nyelvtipológia története I. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. 

(http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt1) (2017.9.13.) 
Havas Ferenc é. n. A klasszikus nyelvtipológia története II. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. 

(http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt2) (2017.9.13.) 
Havas Ferenc é. n. A klasszikus nyelvtipológia története III. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. 

(http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt3) (2017.9.13.) 
Wardhaugh, Ronald 1995. Nyelv, dialektusok és változatok. In Ronald Wardhaugh, Szociolingvisztika. 

Budapest: Osiris–Századvég, 25–52. 

BBN-FUG-313 Finnugor nyelvek és kultúrák 1. – Finno-Ugric Languages and Cultures 1. 
az oktatás nyelve: magyar; heti óraszám: 2; szeminárium; 4 kredit 
A kurzuson a komi-permják nyelv és kultúra alapjaiba kapnak bevezetést a hallgatók. Az óra célja, hogy a 

félév végére a diákok átfogó képpel rendelkezzenek a nyelv szerkezetéről és képesek legyenek alapvető 
társalgás lefolytatására. 

Irodalom: 
Ponomareva, Larisa 2010. Komi-permják nyelvkönyv. (Kézirat) 

http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt1
http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt1
http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt2
http://finnugor.elte.hu/index.php?q=nyt3


MNY11-233 / OT-MAGY-140 Finnugrisztika – Finno-Ugric Studies 
az oktatás nyelve: magyar; heti óraszám: 2; szeminárium; 3 kredit 
A félév során a hallgatók megismerik a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertanát, az ősmagyar kor 

főbb jellemzőit, valamint a nyelvrokonság bizonyítékait. Emellett képet kapnak a nyelvrokon népekről 
és a magyar nyelv eredetével kapcsolatos áltudományos és alternatív elméletekről. 

Irodalom: 
Bereczki Gábor 2003. A magyar nyelv finnugor alapjai. 3., átdolgozott kiadás. Budapest: Universitas 

Könyvkiadó. 
Csepregi Márta 1985. A finn mint rokonnyelv. Budapest: Tankönyvkiadó 
Fejes László 2013. Eligazodni a családfán. Nyelv és Tudomány. 

(https://www.nyest.hu/renhirek/eligazodni-a-csaladfan) 
Kerezsi Ágnes 2009. Az uráli népek néprajza. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Finnugor 

Tanszék. (az obi-ugorok hitvilágáról szóló fejezet) 

BTKD-NY-NYKK-2 Introduction to linguistic typology and contrastive linguistics 
language of instruction: English; hours/week: 2; seminar; 10 credits 
The aim of the course is to provide a brief overview on the main research areas and methods of linguistic 

typology. The lecture provides a brief overview on various topics and methods of language typology 
focusing on Finno-Ugric languages. Topics cover both theoretical and methodological issues. The topics 
discussed during the term are the followings: the notion of linguistic typology, linguistic diversity, 
methods of linguistic comparison, main research areas of linguistic typology (morphology and syntax), 
types of typological universals, typological databases, case studies. 

Literature: 
Comrie, Bernard (1989). Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. Oxford: Blackwell. 
Croft, William (2003). Typology and Universals [2nd ed.]. Cambridge: Cambridge University Press. 
Greenberg, Joseph H., ed. (1963). Universals of Language. Cambridge, The MIT Press. 

BBN-FUG-102 Finnugor népek – Finno-Ugric People 
az oktatás nyelve: magyar; heti óraszám: 2; előadás; 4 kredit 
A kurzus megismertet a magyarral rokon nyelvet beszélő, finnugor/uráli nyelvű népek történelmével, 

hagyományos és mai életmódjával, szellemi és anyagi kultúrájával. 
A teljesítés módja: vizsga. 
Irodalom: 

Az oktatók által meghatározott szakirodalom, alapvetően a tanszéki honlapról 
(http://finnugor.elte.hu/index.php?q=tananyag). 

 

https://www.nyest.hu/renhirek/eligazodni-a-csaladfan
http://finnugor.elte.hu/index.php?q=tananyag

