A Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály
kutatási célkitűzései a 2014. évre
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
 A helyesiras.mta.hu Helyesírási tanácsadó portál működtetése és fejlesztése. (Forrás:
központi)
 A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatának közzététele megújított felületen, kiegészítő
szolgáltatásokkal, valamint további származtatott nyelvi erőforrások előállítása. (Forrás:
központi)
 Az ECOINNO pályázat lezárása, az ökoinnovációs szolgáltatások és igények dinamikus
illesztését megvalósító ajánlóportál megnyitása. (Forrás: ECOINNO)
 Fontos feladat új EU által támogatott (H2020) pályázatok kialakítása, beadása, az esetleges
nyertes pályázatok elindítása.
 A Magyar Generatív Szintaxis 2. című OTKA pályázat beadása a kiinduló projekt
munkálatainak folytatására. A pályázat sikere esetén a projekt 2014. szeptembertől indulhat.
(Forrás: a megfelelő pályázat)
 A Finn-OTKA projektben cél a kisebb finnugor nyelvekre és az ún. "komfort zóna"
nyelvekre létrehozott összehasonlítható korpuszok alapján készült kétnyelvű szótárak
módszertanának továbbfejlesztése. (Forrás: Finn-OTKA)
 A TrendMiner nemzetközi projekt keretében cél a magyar nyelvű szövegek pszichológiai
tartalomelemzéséhez használt eszközeink továbbfejlesztése. (Forrás: TrendMiner)
 Szemantikai elemzéssel ellátott magyar nyelvű nyelvi erőforrások fejlesztése a FrameNet
és/vagy a PropBank mintájára. A munkálatok megkezdése. (Forrás: MTA elnöki keret)
 A 2014-es akadémiai infrastruktúra-pályázat 2. kategóriájában, a MTA
Társadalomtudományi Kutatóközponttal közösen beadott pályázat megvalósítása. A pilot
projekt célja a társadalomtudományi repozitóriumok strukturálatlan adataiban intelligens
keresést megvalósító eszközkészletet létrehozása, valamint a jelenlegi adatstruktúrák
hozzáigazítása a nemzetközi sztenderdekhez.
 Magasabb nyelvi szintekre készített nyelvelemző eljárások kifejlesztése: általános
szintaktikai elemző fejlesztése, névkifejezés felismerő eszköz kifejlesztése, részleges
szemantikai értelmező eszközök fejlesztése. A nyelvhasználat új rétegeinek bevonása a
számítógépes elemzésbe, különösen a szerkesztetlen, spontán közlemények, a közösségi
médiumok nyelvezetének elemzése.
 A tudományos eredmények publikálása hazai és nemzetközi fórumokon.
 Számítógépes nyelvészeti támogatás nyújtása nyelvészeti kutatásokhoz, nyelvi adatok
szolgáltatása, kutatói kérések teljesítése a Magyar Nemzeti Szövegtár és az ebből
származtatott nyelvi erőforrások tekintetében. Informatikai támogatás számítógépes
nyelvészeti munkálatokhoz, intézeti kutatási projektekhez.
Alkalmazott Nyelvészeti Kutatócsoport
 A nyelvművelés, helyesírás, stilisztika, retorika, névtan egyes kérdéseinek kutatása. A
nyelvművelés elvei, a nyelvművelés színterei. A helyesírási kodifikáció problémái, különös
tekintettel az AkH. 12. kiadására. A névízlés, a névadás trendjeinek, motívumainak kutatása.
Az eredmények közzététele konferenciákon, tanulmányokban.
 A nyelvi tanácsadói tevékenységi körök működtetése és technológiai fejlesztése. Az
internetes és a telefonos nyelvi tanácsadó szolgálat működtetése: azonnali nyelvi segítség
nyújtása a nagyközönségnek. A nyelvi szakvéleményezés problémáinak, anyagi vetületeinek
rendezése. A helyesírási közönségszolgálat, a helyesírás.mta.hu portál működtetésének

támogatása.
 Nyelvi ismeretterjesztés. Részvétel előadóként a magyar nyelv napja és a magyar nyelv hete
rendezvényein. Együttműködés az Anyanyelvápolók Szövetségével.
 Az Utónévportál továbbfejlesztése, bővítése, a keresztnevek névnapja kérdés segítése. A
nemzetiségi nevek adatbázisa internetes hozzáférhetőségének előkészítő munkálatai.
További ismeretterjesztés a névadásról a névhasználatról; kapcsolattartás a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériummal; kapcsolattartás a médiával.
 A Magyar Óvodai Nyelvi Korpusz morfológiai annotálásának és az annotálás ellenőrzésének
befejezése.

