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Képzési szint 
 
Ступінь 
вищої освіти 
 

alap- és 
mesterképzés 

 
бакалавр та 

магістр 

Tagozat 
 

Форма 
навчання 

nappali 
és levelező 

 
денна 

та заочна 

Tanév/félév 
 

Навчальний 
рік/семестр 

II. félév 

 
Tantárgyleírás 

Силабус  

A tantárgy címe 
 
Назва навчальної 
дисципліни 

 
Hivatali magyar nyelv és tudományos írás 
Ділова угорська мова та основи академічного письма 

Tanszék 
 
Кафедра 

Filológia Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport 
 
Кафедра Філології, Угорська філологія 
 

Képzési program 
 
Освітня програма 

 

A tantárgy típusa, 
kreditértéke, óraszáma 
(előadás/szeminárium/önálló 
munka) 
 
Тип дисципліни, кількість 
кредитів та годин 
(лекції/семінарські, 
лабораторні 
заняття/самостійна 
робота) 

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 4 
Előadás: 10 
Szeminárium/gyakorlat: 20 
Laboratóriumi munka: - 
Önálló munka: 90 
 
Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): вибіркова 
Лекції: 10 
Семінарські/практичні заняття: 20 
Лабораторні заняття: - 
Самостійна робота: 90 
 

Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 
 
Викладач(і) 
відповідальний(і) за 
викладання навчальної 
дисципліни (імена, 
прізвища, наукові ступені 
і звання, адреса 
електронної пошти 
викладача/ів) 

 
Gazdag Vilmos, PhD 
gazdag.vilmos@kmf.org.ua 
 
 
 
Газдаг Вільмош Вільмошович, доктор філософії 
gazdag.vilmos@kmf.org.ua 
 

A tantárgy előkövetelményei 
 
Пререквізити навчальної 
дисципліни 
 

Nincsenek előkövetelmények 

mailto:gazdag.vilmos@kmf.org.ua
mailto:gazdag.vilmos@kmf.org.ua


A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 
Анотація дисципліни, 
мета та очікувані 
програмні результати 
навчальної дисципліни, 
основна тематика 
дисципліни 

Célja: 
Megismertesse a hallgatókat a hivatali stílus legfontosabb 
jellemzőivel, a különböző hivatalos dokumentumok tartalmi és formai 
követelményeivel; az ukrajnai nyelvhasználati lehetőségekkel, illetve a 
tudományos írással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal 
Kialakítandó kompetenciák:  
a jogszabályoknak megfelelő, magabiztos, írásbeli hivatali ügyintézés 
képességének kialakítása; 
a precíz és gondos fogalmazásra való törekvés; 
a tudományos tájékozódáshoz szükséges készségek kialakítása; 
a kritikus gondolkodás fejlesztése; 

Főbb témakörei:  
Az ukrán nyelvpolitika főbb irányvonalaival és az abban jelentkező 
anomáliákkal; a nyelvek státusára vonatkozó ukrajnai 
dokumentumokkal; a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeivel: hol és 
milyen körülmények között használhatjuk az anyanyelvünket az 
ukrajnai és a nemzetközi dokumentumok alapján. 
Melyek a hivatalos levélformák leggyakoribb típusai; Milyen formai 
és tartalmi szempontokra érdemes ezek készítésekor odafigyelni; Mitől 
válik egy dokumentum hitelessé és hivatalossá; Miként lehet és illik 
hivatalos leveleket postázni. 
A különböző típusú önéletrajzok; kérvények; meghatalmazások; 
jegyzőkönyvek és másfajta hivatalos levelek megírása. 
A tudományos írás legfontosabb követelményei; Milyen formában 
használhatod a már meglévő forrásokat; Mi az a plágium; Milyen 
műfaji kritériumok szerint soroljuk be a tudományos írásműveket; 
Milyen közlési lehetőségek vannak a bölcsészettudományok, illetve 
konkrétan a nyelvtudományok területén. 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

 
A gyakorlati munkák során megszerezhető maximálisan 50 pont. 
 
A beszámolón megszerezhető 50 pont. 
 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічна та 
програмна забезпечення 
дисципліни тощо)  

A tantárgyhoz kapcsolódó online felület: 
Classroom 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
 
Базова література 
навчальної дисципліни та 
інші інформаційні ресурси 
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