A Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály
kutatási célkitűzései a 2019. évre
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
• A MARCELL projekt szakmai feladatainak sikeres koordinálása, magyar jogi szövegek
nyelvi elemzése és osztályozása. (Forrás: MARCELL, 2017-EU-IA-0136)
• A Multimodális kommunikáció időszerkezete című OTKA pályázat sikeres befejezése.
(Forrás: OTKA K 116402)
• A Magyar Generatív Történeti Szintaxis 2 című projekt 2019-ben ér véget, minden, a
pályázatban vállalt középmagyar bibliafordítás betűhű, normalizált és morfológiailag
egyértelműsített változata elkészül és bekerül az adatbázisba. Az eredményeket legalább egy
magyar nyelvű folyóiratcikkben és egy nemzetközi, történeti korpuszokkal foglalkozó
konferencia kiadványában tervezzük publikálni. (Forrás: OTKA K 112057)
• Fontos célkitűzés egy többrétegű, koreferencia-kapcsolatokat is tartalmazó, kézzel annotált
korpusz létrehozása az e-magyar elemző segítségével. (Forrás: központi)
• A szótöbbértelműség lineáris algebrai modelljeinek kutatása 2019-ben az igékre fókuszál,
tenzorok alacsony rangú felbontásával modellezve az alany-ige-tárgy mint három
"modalitás" együttes előfordulásait. (Forrás: központi)
• Implementálásra kerül az igei szerkezetek algebrai modellje, a kutatás fő kérdése e téren a
korpuszháló csomósodási pontjairól megfogalmazott sejtés vizsgálata lesz. (Forrás: MTA
Bolyai Ösztöndíj, ügyszám: BO/00064/17/1)
• 2019-ben a tervek szerint megkezdődik a szófajok felügyeletlen meghatározására irányuló
kutatás a szóbeágyazások felhasználásával. (Forrás: központi)
• A szegedi HunCLARIN workshopból sorozat lesz, a következő állomás Debrecen.
• Az Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia minden évben megrendezésre kerül,
amelynek a rendező- és programbizottságában rész vesz egy munkatárs.
• Munkatársak kurzust terveznek tartani egyrészt a a PPKE Nyelvtudományi Doktori
Iskolában (bevezető jellegű (számítógépes) lexikográfia) másrészt a PPKE BTK
számítógépes nyelvészet szakirányú elméleti nyelvészet mesterszakos hallgatóinak
(Bevezetés a programozásba II.).
• Érzékelhető az érdeklődés az alapvető korpusznyelvészeti eszközök iránt szélesebb körben.
A következő 1-2 év során tanári továbbképzés anyagának összeállítása van tervbe véve
ebben a témában. (Forrás: központi)
• Új CEF Telecom pályázat elkészítése.
Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport
• A nyelvi tanácsadó szolgálat szervezése, működtetése, a kérdések feldolgozása.
• Előadások és publikációk a következő területeken: a sztenderd nyelvhasználat változása, új
nyelvi jelenségek, nyelvi ideológiák a nyelvi tanácsadásban, az írásbeli kapcsolattartás
nyelvi problémái (különös tekintettel a hallgató-oktató diskurzusokra), kodifikációs
problémák a mai köznyelvi és szaknyelvi (orvosi) írásgyakorlatban.
• Nyelvi ismeretterjesztés folyóiratban és a médiában.
• Egyéni stilisztikai kutatások folytatása.
• A nyelvi tanácsadó szolgálat anyagának (kérdések és válaszok) vizsgálata nyelvi ideológiai
szempontból az Atlas.ti 8.0 kvalitatív tartalomelemző szoftver használatával.
• A meglévő Utónévkereső adatbázisának frissítése, bővítése.
• Kapcsolat és megbeszélés a nemzetiségi önkormányzatokkal a névadás és a kérvények

engedélyezésének alakulásáról.
• A névadással kapcsolatos tájékoztatás új formáinak megteremtése (honlap, ismeretterjesztő
előadások).

