
Az oktató személyi-szakmai adatai 

Név: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő születési év: 1974 

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975) 

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, ME, 1997 
PhD magyar nyelvtudomány, ELTE, 2005 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely 
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) 
adott!  
pl. BME, GTK, Környezetgazdaságtan tsz.   -   egyetemi docens 

     BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens 

    MTA GKI   - tudományos munkatárs 

ME BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) 
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998, 

vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés 
címe is!)  

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); 
MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

PhD (magyar nyelvtudomány) 2005 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György 
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja 

– 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 
külföldi intézményben stb.) 

Oktatott tárgyak: dialektológia; szociolingvisztika; nyelv és társadalom; nyelv, kultúra, 
társadalom; kommunikáció szóban és írásban; kommunikációelmélet 
Az oktatásban töltött idő: 17 év, ebből 13 a felsőoktatásban 
Oktatás idegen nyelven: Tartui Egyetem, vendégtanár, 2013, előadások angol nyelven  
Oktatás külföldi intézményben: Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, Bańska 
Bystrica (Besztercebánya, Szlovákia); Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” 
(Nápoly, Olaszország); Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Krakkó, Lengyelország); Tartu 
Ülikooli (Tartui Egyetem, Észtország) 

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és 

eredményei  

Két önálló kötet szerzője és tíz kötet szerkesztője vagyok. Évente számos publikációm 
jelenik meg folyóiratokban és könyvekben. Évente több hazai és nemzetközi tudományos 
konferencián veszek részt előadással. Több éve az Erasmus oktatói mobilitási program 
segítségével külföldi egyetemeken oktatok vendégtanárként. Évente nyelvjárásgyűjtést és 
szakmai levéltári gyakorlatot szervezek hallgatóimnak. 
Több hallgató szakmai irányításommal részt vett az OTDK-n, illetve a helyi TDK-n több 
hallgatóm díjat kapott. Az országos Kazinczy-versenyen több felkészített hallgatóm 
Kazinczy-érmes lett.  

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának 
bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 



legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása) 
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy 

alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ 
könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma). 

a) 
2011. Alvinczi Péter nyelvhasználatáról. In: Kecskeméti Gábor–Tasi Réka (szerk.): 
Bibliotheca et Universitas. Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére. Miskolc, 
ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 157–164. 
2011. Gondolatok Nyirő József nyelvéről. In: G. Zs. E. (szerk.): Versében él… Mózes Huba 

köszöntése 70. születésnapján. Bíbor Kiadó, Miskolc, 108–114. 
2012. A nyelvi hátrányos helyzet – hídépítés könyvtárosokkal. In: Francz Magdolna 
(szerk.): Korszerű könyvtár. 2012. augusztus (F 3. 8). 1–11. 
2012. A dialektusok mai helyzetéről a nyelvjárásgyűjtések tükrében. In: Illésné 
Kovács Mária (főszerk.): Docere et movere – Bölcsészet- és társadalomtudományi 

tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. 
ME BTK, Miskolc, 117–122. 
2013. A történeti szociolingvisztikáról. In: Kontra Miklós–Németh Miklós– 
Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 
 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1. –  
előadásaiból). Gondolat, Bp., 173–187. 
 
b) 
2002. XVII. századi Nógrád megyei iratok történeti dialektológiai vizsgálatának 
módszerei, lehetőségei. In: Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttmann Miklós (szerk.): IV. 

Dialektológiai Szimpozion. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 96–99. 
2002. Az élő és élettelen inkongruenciájának nyelvjárástörténeti vizsgálata. Adalékok az 

aki vonatkozó névmás történetéhez. In: G. Zs. E. – Kovács Mária (szerk.) 2002. 
Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Miskolci Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszék, Miskolc 

2003. XVII. századi Nógrád vármegyei iratok szótörténeti tanulságai. In: Büky László – 

Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és 

finnugor jelentéstörténet. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 
Szeged, 63–66. 

2007. Nógrád vármegye nyelve a XVII. században. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján 
2008. A szlovák-magyar együttélés történeti szociolingvisztikai vonatkozásai. In: František 

Alabán (szerk.): Kontextus–Filológia–Kultúra II. Banská Bystrica (Besztercebánya), 
209–14. 

 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

1997. Kazinczy-érem 
2012. Kultúráért díj (A Nógrád megyei Balassi Bálint Megyei Könyvtár díja) 
Szerkesztője vagyok a Palóc Parnasszus Irodalmi Kávéháznak. 
Tagság: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
Anyanyelvápolók Szövetsége, Madách Irodalmi Társaság, Madách-hagyomány Ápoló 
Egyesület. 

 


