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A Magyar Tanszéki Csoport a 2018/2019-es tanévben összesen 99 hallgatóval rendelkezett. A BSc szinten 

16, a magiszteri képzési szinten pedig 22 nappali és levelező tagozatos hallgató tett eleget a tanulmányi 

kötelezettségeinek. 

A magyar szakos hallgatók eredményesen szerepeltek a hazai és a nemzetközi tudományos diákköri 

konferenciákon. A magiszteri képzésben résztvevő első évfolyamos hallgatók május 23-án Tudományos 

Diákköri Konferencián mutatták be a magiszteri dolgozathoz kapcsolódó kutatási eredményeiket. A 34. 

alkalommal megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) a Tanszéket 

Szanyi Km Gábor és Tóth János képviselte. Utóbbit az Alkalmazott nyelvészet, fonetika, 

pszicholingvisztika, pragmatika tagozat zsűrije különdíjban részesítette. A XIII. Kárpátaljai Tudományos 

Diákköri Konferencia Humántudományi szekciójában Kiss Krisztina negyedik évfolyamos hallgatónk, a 

Tanulás- és Tanítás-módszertani – Tudástechnológiai szekcióban pedig Kovács Alexandra Kitti végzős, 

magiszteris hallgatónk is első helyezést ért el. Ugyanitt a negyedik évfolyamos Orbán Gyula harmadik 

helyezett lett, míg az ugyancsak negyedik évfolyamos Pocsai Réka az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, 

Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke és a Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely 

tehetséggondozó programjának keretében szervezett konferencián mutathatta be előadását. A tanszék 

hallgatói közül többen részt vesznek a tudományos utánpótlás-nevelő programokban is. 

A tanszék hallgatói aktívan részt vettek a Makovecz Hallgatói Mobilitási programban, melynek 

keretében 18 hallgató egy–két hónapos részképzés keretein belül nyerhetett bepillantást a Veszprémi Pannon 

Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve a Nyíregyházi Egyetem magyar szakos képzésébe. A 

tanszék nem csak küldött, hanem fogadott is vendéghallgatókat. A tanév során a Nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem hét magyar szakos diákja járt egyhónapos részképzésen intézményünkben. 

A Tanszéki Csoport munkatársai közül Csernicskó István 2019. április 2-án a Magyar Tudományos 

Akadémián megvédte nagydoktori disszertációját, és emellett a tanév során számos kitüntetésben is 

részesült: 2018. október elsejei hatállyal, Áder János köztársasági elnök egyetemi tanárrá, azaz professzorrá 

nevezte ki, az MTA 2019. május 6–7-én tartott 191. Közgyűlése keretében Lovász László, az MTA elnöke 

Arany János-díjjal tüntette ki, illetve 2019. június 28-án veheti át a Pro Minoritate Közalapítvány Lőrincz 

Csaba-Díját. A tanszék fiatal oktatói közül Mónus Dóra a Debreceni Egyetem Alkalmazott Nyelvtudományi 

Doktori Programjában kezdte meg tanulmányait.  

Az év során a tanszék oktatói közül Beregszászi Anikó és Csernicskó István a Nyitrai Konstantin 

Filozofus Egyetemen tartott előadásokat az Erasmus+ Oktatói Mobilitási Program keretében. A Tanszék 

munkatársai a 2018/2019-es tanév során közel félszáz hazai és nemzetközi tudományos konferencián vettek 

részt, s több mint száz tudományos publikációt adtak közre a hazai, magyarországi és külföldi 

folyóiratokban, konferencia-kötetekben, tanulmánygyűjteményekben. 

A tanév során a Tanszéki Csoport munkatársai számos programot szerveztek: megrendezésre került az 

Adventi Jótékonysági Kézművesnap, a Magyar Helyesírási vetélkedő, az első Húsvétváró Magyar Szaknap. 

Ünnepi műsor keretein belül lett méltatva az Anyanyelv Nemzetközi Világnapja, a Magyar Nyelv Napja, 

illetve a Magyar Költészet Napja. A negyedik évfolyamos hallgatók kultúrtörténeti kirándulás keretében 

Lembergbe látogattak el, míg a második évfolyamos hallgatók a budapesti Magyar Nemzeti Színház egyik 

előadását tekinthették meg. 

 

 

Beregszász, 2019. június 24.  

 

Gazdag Vilmos, 

 a Magyar Tanszéki Csoport koordinátora 


