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M. NAGY ILONA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 
 
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS 
 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
Magyar-latin szakos középiskolai tanár, 
finnugor nyelvész 

1974 Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen 

 
II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE 

VISSZAMENİLEG, DE LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI 

VISSZATEKINTÉSSEL)  
 
A) oktatott kurzusok 
(i) a DE BTK-n képzési szintenként 
BA-alapképzésben 
Latin leíró alaktan  
Latin mondattan 
Latin fordítástechnika 
Bölcsészlatin  
Magyarországi latin 
Filológiai szeminárium II. éveseknek 
MA-képzésben: 
Latin nyelvfejlesztés 
Latin stílusgyakorlat 
A latin mint szaknyelv 
 
Kredites képzésben: 
Latin leíró alaktan 
Latin egyszerő mondat 
Latin összetett mondat 
Latin nyelvtörténet 
Latin stílusgyakorlat I-IV. 
Latin nyelv (nem latin szakos) bölcsészeknek  
 
Speciális kollégiumok (esetenként) 
A magyar nyelv latin jövevényszavai 
Magyar kódexek és latin forrásaik 
Középkori latin auctorolvasás 
A Margit-legenda mint nyelv- és mővelıdéstörténeti emlék 
 
 
 
 
a DE más karain képzési szintenként:  
(ii) Latin nyelv jogászoknak (egységes képzés, haladó csoport: 10 év) 
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B) oktatásszervezıi tevékenység  
 
(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) 
 
 lezárult folyamatban lévı 
szakdolgozati 31 1 
OTDK 3  
egyéb:   
 
(ii) szakfelelısség 
(iii) szakirányfelelısség 
(iv) tantárgyfelelısség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) 
   BA        8 kr. 
   TMA    4 kr. 
   DMA  18 kr. 
  összesen: 30 
(v) egyéb oktatási, oktatásszervezıi tevékenység (pl. szakkollégium vezetıje, TDK 

koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) 
            TDK-koordinátor 2008 végéig 
III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (MINIMUM 5 ÉVRE 

VISSZAMENİLEG, DE LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI 

VISSZATEKINTÉSSEL) 
 

A) oktatott kurzusok: Latin nyelvészet 
B) törzstagság 
C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévı 

Folyamatban lévı: 
Forgács Attila: Az ellipszis Cicero beszédeiben (abszolutórium: 2006) 
Smid Monika: Rogerius Carmen miserabile c. munkájának nyelvi vizsgálata 
(abszolutórium 2010) 
Boros Katalin: A Horvát-kódex szövegének összevetése latin forrásával (abszolutórium 
2009) 
 
 
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
 
A) fıbb kutatási területek 
A latin és anyanyelv viszonya a középkori magyar kódexekben 
Latin leíró nyelvtan 
A középkori latin egyes sajátságai 
B) tudományos minısítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) 
 
 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
PhD  
habilitáció  

1995 
2008 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Debreceni Egyetem 
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C) fıbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok 
kellenek!) 

• könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): - 
• tankönyv (társszerzıkkel) Magyarországon magyarul 2 
• könyvfejezet: - 
• szakfolyóiratban megjelent tanulmány: külföldön, idegen nyelven: 1, 

Magyarországon idegen nyelven: 3, Magyarországon magyarul: 10. 
• győjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: külföldön, 

idegen nyelven: 5, Magyarországon idegen nyelven: 1; külföldön magyarul: 1; 
Magyarországon magyarul: 21. 

• Szerkesztett  kötet, Magyarországon, magyarul (társszerzıvel): 2 
• Ismertetés, recenzió, Magyarországon magyarul: 14 
• Egyéb publikációk: digitális adatbázis (társszerzıkkel) 1; nyelvemlékleírás: 1; 

tézisek: 1; kutatási beszámoló 2; fordítás: 2; megemlékezés 2, népszerősítı írások: 
9.  

 
 

idézettség kb. 53 
 
 
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel 
 

téma idıszak adományozó intézmény szerep 
 Latin leíró nyelvtan a 
megújított klasszikus 
grammatika keretében 
 
A latin leíró nyelvtan 
tanítási módszerei, 
oktatási anyagai 
 
 A szaknyelvi 
latinoktatás kérdései. 
 
 
 
 
Régi magyar szövegek 
nyelvi és 
mővelıdéstörténeti 
magyarázata  
 
Telegdi Zsigmond 
ösztöndíj.  
 

1988–90 
 
 
 
1991 
 
 
 
1997 
 
 
 
 
 
 
1999–
2003 
 
 
2000. 
febr.–
jún. 

MM-pályázat 
 
 
TEMPUS 
 
 
 
Pro renovanda cultura 
Hungariae alapítvány 
"Tudomány az 
oktatásban" szekciója   
  
 
 
OTKA: ( T 029146. sz.) 
 
 
 
 
Nyelvtudományi Intézet 
 
 

vezetı  
 
 
 
 vezetı 
 
 
 
vezetı 
 
 
 
 
 
 
résztvevı (Témavezetı: 
A. Molnár Ferenc)  
 
 
 
egyéni pályázat 
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Az Árpád-kori magyar 
mővelıdéstörténet latin 
nyelvő forrásai  
 
 
 
 
Szöveghagyomány a 
magyar nyelvtörténetben 
 

 
 2001–
2005 
 
 
 
 
2007-
2011 

 
NKFP 5/101. sz. 
Széchényi-terv 
 
 
 
 
OTKA 
 

 
résztvevı (Témavezetı: 
Havas László) 
 
 
 
 
résztvevı (témavezetı: 
A. Molnár Ferenc) 

 
E) a tudományos közéletben való részvétel 

• Magyarországon 
a. bizottsági tagság/elnökség: Neolatin Egyesület helyi tagozatának titkára 
b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség 
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): PhD-bizottsági 

tagság: 5, PhD opponálás: 2; OTKA-bírálat: 1 
•  külföldön 

a. bizottsági tagság/elnökség 
b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség 
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) 

 
F) egyéb tudományos tevékenység 
 
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
• vezetıi és egyéb megbízatások:  

a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: tanszékvezetı (2008–2011) 
b. más intézménynél Magyarországon 
c. külföldön 

 
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK 
• pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. 
 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
Miniszteri dicséret 
Kari dicséret 

1990 
1999 

Oktatási Minisztérium 
Debreceni Egyetem BTK 

 
VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK 
MTA Köztestületi tag (2010);  
Társulati tagság: Nyelvtudományi Társaság; Ókortudományi Társaság; Magyar Neolatin 
Egyesület (Hungaria Latina); 
Állami Nyelvvizsgabizottság tagja latin nyelvbıl 
 


