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I. 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Bölcsészettudományi Kar 

Szak Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy 

megnevezése 
Mai magyar nyelv IV. (Szintagmatan) 

A tantárgy típusa 

DF DD DS DC 

X    

II. 

 Tantárgy felépítése (heti óraszám) 

Szemeszter 
Kreditek 

száma 
Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt 

IV. 5 2 2 - - 

III. 

Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív 

(x–el jelölni) X   

IV.  

Tantárgy oktatója 

 előadás szeminárium gyakorlat projekt 

Vezetéknév, 

keresztnév 

Pállné dr. Lakatos 

Ilona 
Magyari Sára 

- - 

Intézmény Partiumi Keresztény 

Egyetem 

Partiumi Keresztény 

Egyetem 

  

Tanszék/Intézet Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

  

Tudományos fokozat dr. dr.   

Didaktikai fokozat professzor adjunktus   

Besorolás (főállású 

/társult) 
óraadó főállású 
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V. 

A tantárgy célkitűzései:  
Általános célkitűzések: a szinkrón nyelvi rendszer összetevőinek vizsgálata a rendszerben 

betöltött helyük, funkciójuk, kapcsolódási szabályaik szerint. 

Kognitív kompetenciák: kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Szakmai kompetenciák: a nyelvi rendszer működésébe való betekintés, az egyes szintek, 

jelenségek, egymásra épülésének, összefüggésének felismertetése; anyanyelvünknek mint a 

gondolatközvetítést szolgáló jelrendszernek és e rendszer törvényszerűségeinek bemutatása. 

Érzelmi és érték-kompetenciák: ön- és társértékelés fejlesztése, motiváció fejlesztése. 

VI. 

Tantárgy tartalma 

 VI.1. Előadások 
Óra- 

szám 



1. 

hét 

Téma: A nyelvi szintek rendszere és jellemzői. A szintagmaszint 

Kulcsszavak: nyelvi szintek, szintagmaszint 

Bibliográfia: Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein. 

Nyr. 119 (1995):310–33. 
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2. 

hét 

Téma:   A mondat szintagmatikus szerkezete. A szintaxis és a mondattan viszonya. 

A szintagmák elhatárolása a morfológiai típusú szerkezetektől; az ún. álszintagma 

kérdése. 

Kulcsszavak: szintagmatikus szerkezet, szintaxis, mondattan 

Bibliográfia: Gombocz Zoltán: Mi a mondattan? MNy. XXV(1929): 1–3. 

Papp István: A nyelvtan felosztásáról. MNy. L(1954): 440–47. 

Papp István: Mi a mondattan? MNy. XXVIII(1932): 228–35; 290–95. 

Klemm Imre: A mondattan mivolta. MNy. LII(1956): 406–15. 

Tóth Pál László: A nyelvtan felosztásához. NytudÉrt. 6. 115–27. 

Berrár Jolán: Morfológiai szerkezetek–szintaktikai szerkezetek. MNy. 71: 35–40. 
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3. 

hét 

Téma: A szintagmák típusai, jellemzői, az elhatárolás kritériumai 

(felcserélhetőség, rákérdezhetőség, kihagyhatóság, disztribúció) 

Kulcsszavak: szintagmatípus, felcserélhetőség, kihagyhatóság 

Bibliográfia: Berrár Jolán: Alany és állítmány. In: Tanulmányok…79–94.  

G. Varga György: A szószerkezetbokor vizsgálatáról. In: Tanulmányok 95–109. 
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4. 

hét 

Téma: A hozzárendelő szintagma problémái — (Az MMNy. Deme László, a MGr. 

felfogása) 

Kulcsszavak: hozzárendelő szintagma 

Bibliográfia: Huszár Ágnes: A predikatív viszony szintaktikai kategóriái. 

NytudÉrt. 101. Bp., 1979.  

Laczkó Krisztina: Az alany és az állítmány viszonyáról, hozzárendelés vagy 

alárendelés? Nyr. 125. évf. (2001) 4: 407–18. 

Elekfi László: Magyar grammatika – ami utána következhet.  

MNy. 88 (2002): 11–33, 155–64. 
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5. 

hét 

Téma: Az alárendelő szintagma általános jellemzése; osztályozása, 

a) a bővítmények felől (kötelező, fakultatív), 

b) az alaptag szófaja szerint (igei, igenévi, főnévi, melléknévi, számnévi, névmási 

szerkezetek) 

Jelöltség és egyeztetés az alárendelő szintagmában. 

Kulcsszavak: alárendelő szintagma 

Bibliográfia: Tamásiné Bíró Magda: A főnévi csoport vizsgálata a szemantikai 

szerkezetek alapján. In: Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Rácz 

Endre. Bp., 1989. 91–138. 

Thimar Márta: A melléknévi csoport. (uo. 139–180.) 

Rácz Endre: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. Bp. 
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6. 

hét 

Téma: A mellérendelő szószerkezetek: problémás kérdések. A mellérendelő 

szószerkezetek típusai 

Kulcsszavak: mellérendelő szószerkezet 

Bibliográfia: Kardosné Balogh Judit: A mellérendelő szószerkezetek és 

határeseteik. In: Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Rácz Endre. 

Bp., 1989. 57–90. 

Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., 1976. 
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7. 

hét 

Téma: A szintagmacsoportok: a szintagmalánc, szintagmabokor, szintagmasor. 

Szinteződés a mondatban 

Kulcsszavak: szintagmalánc, szintagmabokor, szintagmasor 

Bibliográfia: G. Varga Gyöngyi: A szószerkezetbokor vizsgálatáról. In: 

Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Szerk.: Rácz Endre–

Szathmári István. Bp. 1977. 95–109. 

Keszler Borbála: Azonos főkategóriájú mondatrészek viszonya a mondategységen 

belül. In.: Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Keszler 

Borbála. Bp., 1992. 89–96. 

2 

8. 

hét 

Téma: Az állítmány (a hozzárendelő szószerkezet, illetve az állítmány 

primátusának kérdése: érvek és ellenérvek). Az állítmány mondatbeli funkciója, 

szófaja; a névszói és a névszói-igei állítmány rendszerszerű összefüggése; a 

minősítő és az azonosító predikatív viszony. Az állítmány szerkezeti felépítése. A 

kettős állítmány 

Kulcsszavak: állítmány 

Bibliográfia: (Szakirodalom: lsd. a 4. hétnél) 
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9. 

hét 

Téma: Az alany: mondatbeli funkciója, alakja, szófaja, szerkezeti felépítése, fajtái. 

Az alany kihagyásának kérdése 

Kulcsszavak: alany 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 
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10. 

hét 

Téma: A tárgy: mondatbeli funkciója, szófaja, alakja, szerkezete, fajtái 

Kulcsszavak: tárgy 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 
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11-

12.  

hét 

Téma: A határozók általános kérdései (a határozós szószerkezet). A határozó 

szófaja, alakja, az összekapcsolt és kettős határozó; a határozó fajtái az alaptag és 

a determináns jelentésbeli kapcsolata, valamint az irányhármasság alapján, a 

komplex szerkezetek 

Kulcsszavak: határozók 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 
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13-

14. 

hét 

Téma: A jelző (a jelzős szószerkezet): a felosztás problémái a MMNy. és a MGr. 

alapján 

Kulcsszavak: jelző 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 
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 VI. B. Szemináriumok 
Óra- 

szám 

1. 

hét 

Téma: Ismerkedés, a tematika, követelményrendszer megbeszélése; ismétlés 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- hallgassa meg figyelemmel a vele szemben támasztott félévi követelményeket, 

- tegyen fel kérdéseket a tantárggyal, a témával kapcsolatban. 

2 

2. 

hét 

Téma: A morfológiai és szintaktikai természetű szószerkezetek elhatárolásának 

kérdései, gyakorlása. 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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3. 

hét 

Téma: A szintagmák elhatárolása az állandósult szókapcsolatoktól és az összetett 

szavaktól. 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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4. 

hét 

Téma: A morfológiai és szintaktikai természetű szószerkezetek elhatárolásának 

kérdései, gyakorlása. 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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5. 

hét 

Téma: Az igei, igenévi, főnévi, melléknévi, számnévi, névmási szerkezetek 

gyakoroltatása  

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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6. 

hét 

Téma: A mellérendelő szintagmák gyakoroltatása 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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7. 

hét 

Téma: A szintagmacsoportok 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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8. 

hét 

Téma: Az állítmány (szófaja, szerkezeti típusai stb.) 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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9. 

hét 

Téma: Az alany (szófaja, alakja, szerkezete, fajtái) 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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10. 

hét 

Téma: A tárgy (szófaja, alakja, szerkezete, fajtái) 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 

2 

11. 

hét 

Téma: A határozók (szófaja, alakja, szerkezete, fajtái) 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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12. 

hét 

Téma: A jelzők (szófaja, alakja, szerkezete, fajtái) 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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13. 

hét 

Téma: Komplex elemzések 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- kérdezzen a megvitatott témával kapcsolatban, 

- összegezze az órai témát vagy hallgassa figyelemmel az óra végi összegzést. 
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14. 

hét 

Téma: Összegzés, a félévi tevékenység értékelése 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- értékelje félévi munkáját. 
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VII. Általános bibliográfia 

Berrár Jolán: Morfológiai szerkezetek–szintaktikai szerkezetek. MNy. 71: 35–40. 

Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., 1976. 

Elekfi László: Magyar grammatika – ami utána következhet. MNy. 88 (2002): 11–33, 155–64. 

Gombocz Zoltán: Mi a mondattan? MNy. XXV(1929): 1–3. 

G. Varga Gyöngyi: A szószerkezetbokor vizsgálatáról. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv 

mondattana köréből. Szerk.: Rácz Endre–Szathmári István. Bp. 1977. 95–109. 

Huszár Ágnes: A predikatív viszony szintaktikai kategóriái. NytudÉrt. 101. Bp., 1979.  

Kardosné Balogh Judit: A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Fejezetek a magyar 

leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Rácz Endre. Bp., 1989. 57–90. 

Keszler Borbála: Azonos főkategóriájú mondatrészek viszonya a mondategységen belül. In.: 

Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Keszler Borbála. Bp., 1992. 89–96. 

Klemm Imre: A mondattan mivolta. MNy. LII(1956): 406–15. 

Laczkó Krisztina: Az alany és az állítmány viszonyáról, hozzárendelés vagy alárendelés? Nyr. 

125. évf. (2001) 4: 407–18. 

Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein. Nyr. 119 (1995):310–33. 

Papp István: A nyelvtan felosztásáról. MNy. L(1954): 440–47. 

Papp István: Mi a mondattan? MNy. XXVIII(1932): 228–35; 290–95. 

Rácz Endre: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. Bp. 

Tamásiné Bíró Magda: A főnévi csoport vizsgálata a szemantikai szerkezetek alapján. In: 

Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Szerk.: Rácz Endre. Bp., 1989. 91–138. 

Thimar Márta: A melléknévi csoport. (uo. 139–180.) 

Tóth Pál László: A nyelvtan felosztásához. NytudÉrt. 6. 115–27. 

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2004. 

Keszler Borbála (szerk.): Magyar Grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 156–221. 

Keszler Borbála–Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Bp., 2009. 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, 

2006. 

VIII. 

Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás szóbeli előadás, heurisztikus módszerek 

Szeminárium magyarázat, gyakoroltatás 

IX. 



Értékelés formája Értékelés 

(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga szóbeli 50% 

Kollokvium -  

Szeminárium Két zárthelyi dolgozat írása a félév során 25-25% 

Egyéb pontosítások:- 

 

      Tantárgy oktatója, 

      Pállné dr. Lakatos Ilona 

 

 

Magyari Sára  

         


