Onomasztikai munkacsoport: Mai Magyar Digitális Helynévtár
Kutatási beszámoló
(2011. október)
Az Onomasztikai munkacsoport a működése első évében kettős célkitűzést igyekezett megvalósítani: az adatbázis-építés feladatai mellett elméleti munkák, publikációk megjelentetését
is vállalta.
 A modern kori helynévkincs feldolgozására élőnyelvi helynévi adatbázis létrehozását
tűztük ki célul, s ennek keretében elsőként a Dél-Dunántúl több megyéjének helynévanyagát dolgoztuk fel, illetve megindítottuk a helynévgyűjtő-feldolgozó munkát Hajdú-Bihar megye területén is. Jelenleg közel 300.000 rekordnyi (különböző készültségi
szinten álló) névadat került be az adatbázisba. A feldolgozott névállomány alapján ez
év tavaszán 76.000 adattal és három nyelven, a keresés, a kiválasztás és a térképes
megjelenítés funkciójával megkezdte működését a Magyar Digitális Helynévtár honlapja (http://mnytud.arts.unideb.hu/mdh). A helynévtárnak egyelőre az általános felhasználókat kiszolgáló felületét alakítottuk ki, az összetettebb funkciókat biztosító
kutatói verzió még kidolgozás alatt áll, ám néhány héten belül ez is működésbe lép. A
Magyar Digitális Helynévtár munkálatait előmozdítandó ezzel összefüggésben 2011
júniusában, valamint októberében is műhelytalálkozót szerveztünk a programban
részt vevő szakemberek: oktatók és hallgatók számára; 20-30 hallgatónk pedig egyegy hónapos intenzív nyári munka keretében két alkalommal is részt vállalt az
adatbázis bővítésében. A kutatási program együttműködést keresett más intézmények
e területen működő szakembereivel is, ily módon igyekezve azt Kárpát-medencei
méretűvé szélesíteni.
 A kutatócsoport tagjainak a program keretében ezidáig 15 publikációja jelent meg,
köztük 3 monográfia (Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon,
Győrffy Erzsébet: Korai ómagyar kori folyóvíznevek, Tóth Valéria szerk.: Patrociny
Settlement Names in Europe), és jó néhány közvetlenül megjelenés előtt áll. A kutatócsoport tagjai több hazai és nemzetközi konferencián is bemutatták eredményeiket,
az utóbbiak közül kiemelten fontosnak tartom a 2011 nyarán Kolozsváron megrendezett Hungarológiai Kongresszust (amelyen a kutatócsoport 6 tagja szerepelt előadással), illetve a barcelonai Nemzetközi Névtudományi Kongresszust (ahol pedig 5 kutató
tartott előadást).
Kutatási beszámoló
(2012. február)
Az Onomasztikai munkacsoport működése első évében kettős célkitűzést igyekezett megvalósítani: az adatbázis-építés feladatai mellett alapkutatás-jellegű elméleti munkák,
publikációk megjelentetését is vállalta.
A modern kori helynévkincs feldolgozására élőnyelvi helynévi adatbázis létrehozását tűzte ki
célul a kutatócsoport, s ennek keretében elsőként a Dél-Dunántúl több megyéjének helynévanyagát dolgozta fel, illetve megindította a helynévgyűjtő-feldolgozó munkát Hajdú-Bihar
megye területén is. Jelenleg közel 300.000 rekordnyi (különböző készültségi szinten álló)
névadat került be az adatbázisba. A feldolgozott névállomány alapján ez év tavaszán 76.000
adattal és három nyelven, a keresés, a kiválasztás és a térképes megjelenítés funkciójával
megkezdte működését a Magyar Digitális Helynévtár honlapja. A helynévtárnak egyelőre az
általános felhasználókat kiszolgáló felülete született meg, az összetettebb funkciókat biztosító
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kutatói verzió még kidolgozás alatt áll, ám néhány héten belül ez is működésbe lép. A Magyar
Digitális Helynévtár munkálatait előmozdítandó ezzel összefüggésben 2011 júniusában,
valamint októberében is műhelytalálkozóra került sor a programban részt vevő szakemberek:
oktatók és hallgatók számára; 20-30 hallgatónk pedig egy-egy hónapos intenzív nyári munka
keretében két alkalommal is részt vállalt az adatbázis bővítésében. A kutatási program
együttműködést keresett más intézmények e területen működő szakembereivel is, ily módon
igyekezve azt Kárpát-medencei méretűvé szélesíteni.
A tanulmányok és monográfiák mellett a kutatócsoport tagjai 8 hazai és 13 nemzetközi
konferencia-előadást tartottak.

Nyelvtechnológia és bioetika alprojekt nyelvészeti kutatócsoportjainak értékelése
(2011. november)
2.2. Onomasztikai kutatócsoport: Mai Magyar Digitális Helynévtár (Tóth Valéria)
(a)
Eddigi kutatási eredmények
Az Onomasztikai munkacsoport működése első évében kettős célkitűzést igyekezett megvalósítani: az adatbázis-építés feladatai mellett alapkutatás-jellegű elméleti munkák,
publikációk megjelentetését is vállalta.
A modern kori helynévkincs feldolgozására élőnyelvi helynévi adatbázis létrehozását
tűzte ki célul a kutatócsoport, s ennek keretében elsőként a Dél-Dunántúl több megyéjének
helynévanyagát dolgozta fel, illetve megindította a helynévgyűjtő-feldolgozó munkát HajdúBihar megye területén is. Jelenleg közel 300.000 rekordnyi (különböző készültségi szinten
álló) névadat került be az adatbázisba. A feldolgozott névállomány alapján ez év tavaszán
76.000 adattal és három nyelven, a keresés, a kiválasztás és a térképes megjelenítés
funkciójával megkezdte működését a Magyar Digitális Helynévtár honlapja. A helynévtárnak
egyelőre az általános felhasználókat kiszolgáló felülete született meg, az összetettebb
funkciókat biztosító kutatói verzió még kidolgozás alatt áll, ám néhány héten belül ez is
működésbe lép. A Magyar Digitális Helynévtár munkálatait előmozdítandó ezzel
összefüggésben 2011 júniusában, valamint októberében is műhelytalálkozóra került sor a
programban részt vevő szakemberek: oktatók és hallgatók számára; 20-30 hallgatónk pedig
egy-egy hónapos intenzív nyári munka keretében két alkalommal is részt vállalt az adatbázis
bővítésében. A kutatási program együttműködést keresett más intézmények e területen
működő szakembereivel is, ily módon igyekezve azt Kárpát-medencei méretűvé szélesíteni.
(b)
Publikációs teljesítmény
A kutatócsoport tagjainak a program keretében 16 publikációja jelent meg. Ezek közül
monográfia: 2 magyar és 1 idegen nyelvű; folyóiratcikk: 9 hazai és 1 nemzetközi folyóiratban
jelent meg; tanulmányok: 3 magyar nyelvű tanulmány. A kutatócsoport több kötete áll
közvetlenül megjelenés előtt.
(c)
Konferencia-részvétel, rendezvények
A kutatócsoport tagjai több hazai és nemzetközi konferencián is bemutatták eredményeiket, az
utóbbiak közül kiemelten fontos a 2011 nyarán Kolozsváron megrendezett Hungarológiai
Kongresszus (amelyen a kutatócsoport 6 tagja szerepelt előadással), illetve a barcelonai
Nemzetközi Névtudományi Kongresszus (ahol pedig 5 kutató tartott előadást). Az eddig
megtartott összes konferencia-előadások száma: 8 hazai és 13 nemzetközi.
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