
 

Syllabus 
 

I. 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar Bölcsészettudományi Kar 

Szak Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy 

megnevezése 
Mai magyar nyelv V. (Mondattan) 

A tantárgy típusa 

DF DD DS DC 

X    

II. 

 Tantárgy felépítése (heti óraszám) 

Szemeszter 
Kreditek 

száma 
Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt 

V. 8 2 2 - - 

III. 

Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív 

(x–el jelölni) X   

IV.  

Tantárgy oktatója 

 előadás szeminárium gyakorlat Projek

t 

Vezetéknév, 

keresztnév 
Balázs Géza  Magyari Sára 

- - 

Intézmény Partiumi Keresztény 

Egyetem 

Partiumi Keresztény 

Egyetem 

  

Tanszék/Intézet Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi 

Tanszék 

  

Tudományos fokozat CsC, dr. habil.  Dr.   

Didaktikai fokozat professzor adjunktus   

Besorolás (főállású 

/társult) 
óraadó főállású 

  

Életkor 54 38   

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: Mondatszint: a mondat mibenléte, a különböző szemléletű 

mondatmeghatározások. 

Kulcsszavak: logikai, formális, funkcionális, lélektani 

meghatározások 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 369-372. 

2 

2. hét Téma: A rendszermondat és a szövegmondat jellemzése 

Kulcsszavak: lokúció, illukúció, perlokúció; nyilatkozat 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 379-387. 

            2 

3. hét Téma: A mondatok szerkezet szerinti osztályozása 

Kulcsszavak: tagolt, tagolatlan, minimális, bővített mondat; a 

hiány problémája 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 372-379. 

2 

4. hét Téma: Az egyszerű és az összetett mondat határsávja 

Kulcsszavak: határsáv, egyszerű mondat, összetett mondat 

Bibliográfia: P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai 

gyakorlókönyv. Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, 2006, 95-

102. 

2 

5-6. hét Téma: A modalitás és a mondatok osztályozása a mondatfajták 

szerint. 

Kulcsszavak: modalitás, modális alapérték, aspektus; szintaktikai 

és tartalmi szempont 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 

4 

7. hét Téma: Az összetett mondat. Az alárendelő összetett mondatok 

szerveződésében résztvevő grammatikai kategóriák 

Kulcsszavak: alárendelés, szerveződés, grammatikai kategória 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 472-482 

2 

8. hét Téma: Nem bővítményt  kifejtő mellékmondat: az állítmányi 

mellék mondat 

Kulcsszavak: bővítmény, állítmányi mellékmondat 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 483-484. 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei 

György Kiadó, Nyíregyháza, 2006, 195- 197. 
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9. hét Téma: Kötött bővítményt kifejtő mellékmondatok. 

Az alanyi mellékmondat 

Kulcsszavak: kötött bővítmény, alanyi mellékmondat 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 485-486. 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei 

György Kiadó, Nyíregyháza, 2006, 193-195. 

2 



10. hét Téma: A tárgyi mellékmondat  

Kulcsszavak: tárgyi mellékmondat 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 487-490. 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei 

György Kiadó, Nyíregyháza, 2006, 193-195. 

2 

11. hét Téma: A határozói és jelzői mellékmondatok  

Kulcsszavak: határozói, jelzői mellékmondatok 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 490-498, 498-502, 502-512;  

Gr. gyak.könyv 200-205, 205-208 

2 

12. hét Téma: A mellérendelő összetett mondatok 

Kulcsszavak: mellérendelés 

Bibliográfia: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei 

György Kiadó, Nyíregyháza, 2006 

2 

13-14. 

hét 

Téma: Jelentéselmélet. Általános és magyar szemantika 

Kulcsszavak: jelentésfogalmak – jelentésfajták – lexikológiai 

jelentés 

Bibliográfia: Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina, é. n. 13-37, 

92-120. 

Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai, 

Budapest, 1970. 77-85. 
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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 mondat modalitásával kapcsolatos kérdések; gyakorlás 

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. 

2 

3. hét Téma: A mondat szerkezet szerinti osztályozása; gyakorlás 

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 



4. hét Téma: A mellérendelő mondatok közötti viszony; gyakorlás 

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 

5. hét Téma: Az alárendelő mondatok; gyakorlás 

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 

6. hét Téma: Az állítmányi mellékmondat; gyakorlás 

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 

7. hét Téma: Az alanyi mellékmondat; gyakorlás  

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 

8. hét Téma: A tárgyi mellékmondat; gyakorlás 

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 

9. hét Téma: A jelzői mellékmondat; gyakorlás 

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 

10. hét Téma: A határozói mellékmondat; gyakorlás 

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 többszörösen összetett mondatok; gyakorlás 

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 



12. hét Téma: Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok; gyakorlás 

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 

13. hét Téma: Jelentéstani gyakorlatok 

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 

14. hét Téma: Összegzés, a félévi tevékenység értékelése 

A hallgatókötelezettségei (feladatai): 

- vegyen részt aktívan az órai munkákban, 

- értékelje félévi munkáját. 

2 

VII. Általános bibliográfia 

É. Kiss Katalin–Kiefer Ferenc–Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Bp., 2003, 17-

185. 

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések. Tinta K., Bp., 2004, 125-153. 

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, 369–512. 

Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó,  Bp., 2006, 110-144. 

Keszler Borbála–Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Nemzeti, Bp., 2009, 200–

205. 

P. Lakatos Ilona (szerk.): Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei György K., Nyíregyháza, 2006, 

95-208. 

VIII. 

Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás Bemutatás, magyarázat, rávezetés, gyakoroltatás 

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, 

       Balázs Géza  

 

 

Magyari Sára 

 
         

 


