
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai  

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Bölcsészettudományi Kar 

1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 

1.4 Szakterület Nyelv és irodalom 

1.5 Képzési szint Mesteri képzés 

1.6 Szak / Képesítés Magyar nyelvészeti és irodalmi tanulmányok 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Pragmatika, LMM1102  

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Németh Boglárka, egyetemi adjunktus 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Németh Boglárka, egyetemi adjunktus 

2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 1 2.6. Az értékelés 

módja 

Vizsga 2.7 A tantárgy típusa 1. Kö  

2. A 

Kö = Kötelező, V = Választható, F = Fakultatív; 

A = alaptantárgy, Sz = szaktantárgy, Ki = kiegészítő  

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)  

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 A tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra/ 

hét 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 50 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 40 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 34 

Konzultáció 14 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: .................. - 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 140 

3.8 A félév össz-óraszáma 196 

3.9 Kreditszám 8 

 

4. Előfeltételek (ha vannak)  

4.1 Tantervi  

4.2 Kompetenciabeli Nyelvészeti alapfogalmak ismerete. 

 

5. Feltételek (ha vannak)  

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

• előadásterem, vetítő, laptop 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

• szemináriumterem, vetítő, laptop 



6. Elsajátítandó kompetenciák 
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 • Ismerje és használja helyesen a pragmatika és szemantika fogalmait és módszereit 

• Képes legyen nyelvészeti és pragmatikai szempontból elemezni és bemutatni beszélt 

és írott nyelvi szövegeket 

• Képes legyen alkalmazni az ismereteit az anyanyelv tanítása során 
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• A szóbeli és írásbeli közlés – produkció és megértés – jellegzetességeinek 

megértése 

• Egyéni kutatási projektek megtervezése és kivitelezése 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma  

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. 1. Bevezető beszélgetés, a tematika megbeszélése  frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

2. 2. A pragmatika nyelvszemlélete. A nyelvészeti pragmatika 

kialakulása  

frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

3. 3. A megnyilatkozás a diskurzusban. Beszédaktusok frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

4. 4. Implikatúrák frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

5. 5. Relevanciaelmélet frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

6. 6. Preszuppozíciók  frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

7. 7. A nyelvi udvariasság elméletei I. 

8.  

frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

9. 8. A nyelvi udvariasság elméletei II. 

 

frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

9. Kísérleti pragmatika 

 

frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

10. A pragmatikai kompetencia sérülése az autizmusban frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

11. Evaluatív morfológia és morfopragmatika frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

12. Az idézés és a nézőpont frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

13. Diskurzuselemzés frontális munka – dialogikus  

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a 

pragmatika alapjaival és azokkal az általános alapelvekkel, 

amelyeknek keretében a mai pragmatika a nyelvhasználat 

kontextuális jelenségeit értelmezi. 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 
Kiemelt témák: pragmatika és szemantika, a beszédaktusok 

elmélete, társalgási szabályok és maximák, implikatúrák és 

előfeltevések, manipulatív érvelés, udvariasság a 

nyelvhasználatban, pragmatikai kompetencia stb. 



módszer tanári magyarázatokkal 

14. Összefoglalás, a vizsga megbeszélése frontális munka – dialogikus 

módszer tanári magyarázatokkal 

 

Könyvészet: 

 
Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Bencze M. Ildikó 2014. Kísérleti pragmatika. In Pléh–Lukács (szerk.): Pszicholingvisztika 1—2., Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 813–857. 

Cseresnyési László 2007. Pragmatika: a kontextus tudománya. In: Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.) 

Magyar nyelvmester. Budapest: Tinta Kiadó, 78–83. 

Győri Miklós 2014: Nyelv, kommunikáció és megismerés az autizmusban. In Pléh–Lukács (szerk.): 

Pszicholingvisztika 1—2., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1345–82. 

Németh T. Enikő 2006. Pragmatika. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 222–

261. 

Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.) 1988. Nyelv, kommunikáció, cselekvés I. Budapest: 

Tankönyvkiadó. 

Síklaki István (szerk.) 2008. Szóbeli befolyásolás. II. Nyelv és szituáció. Budapest: Typotex. 

Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Budapest: Tinta Kiadó. 

 

Horn, Laurence R. – Ward, Gregory 2006. The Handbook of Pragmatics. Oxford, Blackwell.  
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezető beszélgetés, a tematika megbeszélése megbeszélés  

2. Filmnézés: 

Gervais, Ricky – Robinson, Matthew: The 

invention of lying, 2009. 

hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

3. Alkalmazott pragmatika hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

4. Az udvariatlanság pragmatikája hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

5. Az irónia pragmatikája 

 

hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

6. Manipuláció és meggyőzés hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

7. Humor hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

8. Az egyet nem értés pragmatikája hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

9. A kérés pragmatikája hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

10. A visszautasítás pragmatikája hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

11. A bocsánatkérés pragmatikája; a szerénység 

pragmatikája 

hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

12. Gyűlöletbeszéd és gyalázkodás (slurs) hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

13. „Kriminalisztikai pragmatika” hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

14. Összegzés, a szemináriumok kiértékelése hallgatói előadás tanári 

kiegészítésekkel 

a hallgatók előzetes ismeretei 

– a hallgatók aktív részvétele 

Könyvészet  

 
Németh Erzsébet 2006. A nyilvános beszéd. In uő: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve. 

Budapest, Osiris, 22–114. 



 

Németh Erzsébet 2006. A meggyőzés lélektana. In uő: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció 

kézikönyve. Budapest, Osiris, 116–97. 

 

Tóth Loretta 2013. Hogyan szórakoztat az udvariatlanság? Az offenzív viselkedés megjelenése a Magyar Televízió 

kvízműsoraiban. Médiakutató 13/1: 4–17. On-line: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2013_01_tavasz/01_offenziv_viselkedes_magyar_tv_kvizmusoraiban.pdf (2017. 10. 

09.) 

Tóth Loretta 2015. Prozódia és udvariatlanság az „X faktor” interakcióiban. Médiakutató 15/4: 51–64. On-line: 

http://docplayer.hu/6351093-Prozodia-es-udvariatlansag-az-x-faktor-interakcioiban.html (2017. 10. 09.) 

 

Komlósi Boglárka 2014. Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai 

perspektívából (doktori értekezés). Szeged: SzTE BTK. 

 

Árvay Anett 2003. A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. Általános Nyelvészeti 

Tanulmányok 20: 11–35. 

Dyer, William 2008: A reklám nyelve. In: Síklaki István (szerk.) Szóbeli befolyásolás. II. Nyelv és szituáció. 

Typotex, Bp. 287–304. 

 

Géró Györgyi 2016. A magyar vicc és határvidéke. In Boda-Ujlaky et al. (szerk.): A humor nagyítón keresztül. 

Budapest, Tinta Könyvkiadó, 23–32. 

Schirm Anita 2016. Az alakzatok mint a nyelvi humor eszközei a stand-up comedyben. In Boda-Ujlaky et al. (szerk.): A 

humor nagyítón keresztül. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 33–41. 

Tamás Ildikó 2016. „Tallót subál, polyót vet” – A halandzsa mint nyelvi humor. In Boda-Ujlaky et al. (szerk.): A humor 

nagyítón keresztül. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 42–50. 

Séra László – Boda-Ujlaky Judit 2016. A humor szerepe a társadalmi tiltakozásokban. In Boda-Ujlaky et al. 

(szerk.): A humor nagyítón keresztül. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 96–111. 

 

Lerch Ágnes 2003. A preferenciarendszer a verbális konfliktusban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20: 129–61. 

Bándli Judit 2009. Az egyet nem értés pragmatikája (doktori értekezés). Pécs: PT BTK. 

 

Szili Katalin 2004. A feldolgozás módszereinek kialakulása. In uő: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és 

gyakorlata. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 97–100. 

Szili Katalin 2004. A kérés pragmatikája a magyar nyelvben. In uő: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete 

és gyakorlata. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 103–120. 

 

Maróti Orsolya 2013. Ajánlatok elutasításának vizsgálata természetes adatgyűjtési módszerekkel (doktori értekezés). 

Pécs: PT BTK. 

Szili Katalin 2004. Hogyan is mondunk nemet magyarul? In uő: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és 

gyakorlata. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 120–37. 

 

Szili Katalin 2004. Elnézést, bocsánat, bocs… (A bocsánatkérés pragmatikája a magyar nyelvben). In uő: Tetté 

vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 137–56. 

Małgorzata Suszczyńska 2003. A jóvátevés beszédaktusai a magyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20: 

255–94. 

Szili Katalin 2004. A bókra adott válasz pragmatikája (Adalékok a szerénység nyelvi megnyilvánulásához a 

magyar nyelvben). In uő: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Budapest, Tinta 

Könyvkiadó, 156–74. 

 

Coulthard, Malcolm & Johnson, Alison 2007. The work of the forensic linguist; The linguist a sexpert witness. 

In uő: An Introduction to Forensic Linguistics. London / New York, 121–43; 200–15. On-line: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2013_01_tavasz/01_offenziv_viselkedes_magyar_tv_kvizmusoraiban.pdf
http://docplayer.hu/6351093-Prozodia-es-udvariatlansag-az-x-faktor-interakcioiban.html


http://pasca.uns.ac.id/s3linguistik/wp-

content/uploads/sites/44/2016/10/Malcolm_Coulthard__Alison_Johnson.pdf (2017. 10. 01.) 

 

9. A szakmai testületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba 

hozása a tantárgy tartalmával.  

A tantárgy tartalma összhangban áll a szakmai testületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatóinak elvárásaival. 

A tematika a releváns nemzetközi és magyar szakirodalomban tárgyalt fontosabb pragmatikai 

kérdésekre fókuszál. 

 

 

10. Értékelés 

A tevékenység típusa 10.1 Értékelési 

kritériumok 

10.2 Értékelési 

módszerek 

10.3 Ennek aránya 

a végső jegyben 

10.4 Előadás  Logikus, koherens 

magyarázatok, a 

fogalmak helyes 

használata, a jelenségek 

ismerete 

A jelenségek példázása 

és a példák helyes 

használata 

szóbeli vizsga 50% 

10.5 Szeminárium / 

Labor 

A szemináriumon 

bemutatott előadás 

felépítése, tartalma, 

bemutatása, ill. a vitában 

való részvételre való 

készség 

szemináriumi előadás, 

szóbeli vizsga 

50% 

10.6 Minimális követelmények 

• a fogalmak helyes használata, a kérdésekben való tájékozottság 

• érdekes, érthető, figyelemfelkeltő előadásmód 

• a szöveg koherens felépítése, a témának való megfelelés 

• a hallgatókollégák bevonása a szemináriumi tevékenységbe 

• legalább 10 szemináriumi jelenlét 

 

Data completării Semnătura titularului 

de curs 

Semnătura titularului 

de seminar 

Semnătura titularului 

de curs practic 

2020.04.11. 

  

 

 

 

Data avizării în departament 

 

2020.04.21. 

                                    

                            Semnătura directorului de departament, 

 

http://pasca.uns.ac.id/s3linguistik/wp-content/uploads/sites/44/2016/10/Malcolm_Coulthard__Alison_Johnson.pdf
http://pasca.uns.ac.id/s3linguistik/wp-content/uploads/sites/44/2016/10/Malcolm_Coulthard__Alison_Johnson.pdf


                                                

                                   

  

 

Data avizării la  Decanat 

 

Semnătura Prodecanului 

responsabil 

 

Ştampila facultăţii 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


