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Bevezetés

A felsőoktatás elmúlt évtizedekben megkez-
dődött modernizációs folyamata jó lehetősé-
get kínált a nyelvészet számára új képzések 
indítására, a nyelvészet felsőoktatásban elfog-
lalt helyének megerősítésére, a nyelvi infra-
struktúra építésére és fejlesztésére felkészített 
fiatalok képzésére. A nyelvészet felsőoktatás-
ban elfoglalt helyéről és a tervekről részletesen 
írtunk A nyelvészet és a magyar felsőoktatás 
modernizációja című tanulmányban (Klaudy 
– Fóris, 2005). A felsőoktatás modernizálása 
nyomán több új nyelvészeti mesterképzést 
létesítettek és indítottak a magyar egyetemek, 
ezek közül az egyik legújabb a terminológia 
mesterképzés. Az új szak indulásáról, az első 
lépésekről ad hírt ez a tanulmány. 

Társadalmunk működése az információ 
gyors felhasználására épül, ebben pedig alap-
vető a nyelv szerepe, úgy is, mint az új isme-
retek feltárásának, és úgy is, mint az ismeretek 
kommunikációs hálózatba történő kódolá-
sának és dekódolásának az eszköze. Az infor-
mációcsere nagyszámú természetes nyelven 
valósul meg a társadalomban, ami számos 
elvi és technikai problémát vet fel. A nyelvi 

sokféleség az emberi kultúra sokszínűségét 
gazdagítja, azonban a számos nyelven zajló 
kommunikációs folyamatban egymás meg-
értése nehézségeket okozhat. A kommuniká-
ció megkönnyítésével, hatékonyságának 
növelésével számos nyelvészeti ág (például 
fordítástudomány, lexikográfia, terminológia, 
nyelvtechnológia) foglalkozik. A nyelvi globa-
lizációval párhuzamosan a nyelvi lokalizáció 
is megjelent, a lokalizáció folyamatában pedig 
a természetes nyelvek fontos szerepet játsza-
nak. Jelentős információtechnológiai és szá-
mítógépes nyelvészeti munkák folynak, pél-
dául a WWW fejlesztése, ontológiák és szá-
mos más olyan új dolog, melyekkel a számí-
tógép-felhasználók rendszeresen találkoznak. 
Mindezek a munkálatok és kutatások szoros 
kapcsolatban állnak a nyelvészettel, különö-
sen a terminológiai munkákkal és a számító-
gépes nyelvészet eredményeivel (például 
ma gyar WordNet, szemantikus web: Prószé-
ky–Miháltz, 2008; Tóth, 2010).

A kultúrák és nyelvek különböznek egy-
mástól, ebből következően a különböző kul-
túrákhoz kötődő fogalmi rendszerek és a 
kü lönböző nyelvekhez kötődő terminológiai 
rendszerek is eltérnek egymástól. A fogalmi 
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különbözőség tükröződik a terminológiai 
különbözőségben. Carl G. Hempel ezt a 
tényt így fogalmazza meg: „Ha egy adott tár-
gyalási univerzumot többféleképpen bontunk 
fel alosztályokra, akkor ez voltaképpen azt je-
lenti, hogy különböző fogalmak segítségével 
tárjuk fel a vizsgált objektumok hasonlóságait 
és különbségeit. […] Az osztályozás eredménye-
ként kapott klasszifikációs vagy tipológiai 
rendszerek ennek megfelelően különböznek 
egymástól” (Hempel, 2005, 21.). 

A kultúrák különbségeiről és azok nyelvi 
tükröződéséről nagyszámú publikáció jelent 
meg mind a filozófia, mind a nyelvészet, külö-
nösen a kognitív nyelvészet területén (példá-
ul Bańczerowski, 2008). A tudományos fo-
galmi rendszerek, illetve a szakmai fogalom-
rendszerek különbözősége és ennek tükröző-
dése az egyes nyelvekben szintén számos 
publikáció tárgya, kiemelten az episztemológia 
és a hermeneutika művelői foglalkoznak e 
kérdésekkel. A terminológia jelentős szerepet 
tölt be az elméleti kutatásban és az empirikus 
kutatásban egyaránt, a tudományos osztályo-
zás és a tudományos elméletek alapja a ter-
minológia pontos kidolgozottsága és leírása. 
Egy tudományág terminusainak összességét 
Hem pel (2005) a tudományág szótárának 
nevezi, amit a terminológiai szakirodalomban 
elfogadott megnevezés szerint terminológiá-
nak hívnak: „Terminology 3 – The vocabulary 
of a subject field” (Bessé et al., 1997, 154.).

A terminológiai kérdések fontosságára 
Pierre Lévy (2007) az értelmiség felelősségéről 
szóló cikke is ráirányította a különböző tudo-
mányágak kutatóinak figyelmét. Az Informá-
ciós Társadalom című folyóirat 2008/4. száma 
a teljes számot a vitacikkeknek szentelte. Lévy 
a kollektív intelligencia kihasználásának egyik 
akadályát a szimbolikus rendszerek sokféle-
ségében és szétdaraboltságában látja. A másik 

akadály véleménye szerint az, hogy a számító-
gépes tervezés általános módszerek eszközével 
próbálja meg értelmezni a dokumentumok 
jelentését. Egyrészt az internetes keresők nem 
képesek a teljes hálón való keresésre, másrészt 
pedig karakterek láncolatára alapozzák a kere-
sést, és nem fogalmakra. A logikai műveletek 
automatizálásán túl a legújabb feladat a jelen-
tésjelölés eredeti rendszereinek kidolgozása.

A különböző népek érintkezését meg-
könnyítik azok az új eszközök és módszerek, 
amelyek a gyors tudományos és technológi-
ai fejlődés eredményeként jelennek meg. Az 
információs rendszerek megváltozása és az, 
hogy tömeges felhasználásúvá váltak, vala-
mint az emberi tevékenység automatizáltsága 
és elektronikus dokumentáltsága az emberi 
kommunikáció formáin is változtatott. Mi-
nél gyorsabban, minél több információ meg-
találását kell biztosítani (Abonyi, 2006), eh-
hez pedig az egyre jobban felgyorsuló és ki-
szélesedő nemzetközi kommunikációs folya-
matokban az egyik legfontosabb feladat a 
fogalmi-terminológiai hálózatok összehango-
lása, rendezése. Biztosítani kell a természetes 
nyelvek terminológiája közötti egyértelmű 
kap csolatok megteremtését – egy nyelv nyelv-
változatain belül is, és több nyelv között is –, 
a nagy teljesítményű eszközökhöz és az új 
módszerek használatához szükséges ismere-
tekhez való hozzáférést. Mindehhez az újfaj-
ta követelményeket ismerő, abban eligazod-
ni képes szakemberekre van szükség. 

A magyar nyelv és az Európai Unió című 
tanulmányában Kiss Jenő a magyar nyelv 
hely zetével foglalkozik. Az általa írottak is 
alátámasztják a nyelv és társadalom összefüg-
gésrendszerében a terminológiai fejlesztések 
fontosságát: „csak gazdaságilag és kulturálisan 
sikeres közösségek nyelve sikeres”, „a társadalmi 
versenyképességnek része a nyelvi versenyképes-
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ség”, és „az értelmiségnek kulcsszerepe van […] 
az új tudásanyag közvetítésében, tehát az anya-
nyelven történő információ-, illetőleg tudására-
moltatás társadalmi méretű biztosításában is” 
(Kiss, 2005, 13.), valamint „ha tudatosodik az, 
milyen fontosak általában is a nyelvek telje-
sítő- és versenyképessége szempontjából a 
szaknyelvek, akkor az anyanyelvi terminoló-
giafejlesztés igénye mint kielégítendő társadal
mi szükséglet jelentkezhet értelmiségi szak-
mai körökben” (Kiss, 2005, 21.).

A globalizáció internacionális folyamatai 
mellett fontos szerepe van a lokalizációnak. 
A soknyelvű piacon az a termék értékesíthe-
tő optimális feltételek mellett, amelyik a 
soknyelvű felhasználói piac igényeihez is 
igazodik. A multinacionális vállalatok már a 
termék fejlesztésével párhuzamosan végzik a 
nyelvi infrastruktúra kialakítását (termékfel-
iratozás, műszerkönyv elkészítése, szervizszol-
gálat előkészítése, marketing stb.) a megcélzott 
piac valamennyi nyelvén, mivel felismerték, 
hogy a termék értékének jelentős részét ké-
pezi a harmonizált terminológiai háttér (De-
meczky, 2008).

A gyors tudományos-technológiai fejlő-
dés és a társadalmi átalakulások új helyzetet 
idéztek elő a terminológiai munkákban. Új 
vonás például, hogy míg korábban az egyes 
tárgykörök fogalmi és terminológiai rendsze-
re jól elkülöníthető volt egymástól, addig ma 

– a szakterületek egymásba épülése miatt – a 
különböző tárgykörökben használt terminu-
soknak jelentős a közösen használt része. 
Ebben a helyzetben a terminológiai rendezés 
kollektív munkafolyamatban, nem egyetlen 
szakterületen belül történik, hanem a kiala-
kult interdiszciplináris terminológiai műhe-
lyekben. Hasonlóan, a terminológiai adatbá-
zisok több tárgykör igényeinek kell hogy 
megfeleljenek. Mindezek az okok vezettek 

oda, hogy először a szabványosításhoz, majd 
a fordításhoz kapcsolódva, ma pedig már 
ön álló diszciplínaként kialakult a terminoló-
gus szakterület, amely beépült a szakmai 
együttműködés interdiszciplináris nemzet-
közi hálózatába.

A terminológia gyakorlatának megválto-
zása, az elméleti kutatások növekvő száma és 
háttere szükségessé tette e diszciplína oktatá-
si struktúrájának kialakítását. Több országban 
a XX. század utolsó évtizedében kezdődött 
az egyetemi szintű terminológus szakképzés 
(BA és MA képzési szinteken, és PhD-kép-
zésben is). A terminológus szakképzés rend-
szere ahhoz szükséges, hogy a terminológiai 
munkákhoz és a kutatáshoz a szakemberszük-
ségletet biztosítsa.

A szakalapítás és -indítás előzményei

Magyarországon az egyetemi szintű termino-
lógusképzést biztosító Terminológia mester-
szak létesítését és indítását megalapozó mun-
kálatok több évvel ezelőtt kezdődtek meg. Az 
egyetemi szintű terminológusképzés alapgon-
dolata a magyar terminológia helyzetének 
felmérésére, a fejlesztés feladatainak körvona-
lazására végzett kutatásokból származik. A 
kutatások eredményei határozottan kirajzol-
ták a képzés indításának szükségességét és az 
indítás lehetőségeit. A terminológiának a 
magyar egyetemi oktatásba való bevezetését 
már 2005-ben megjelent könyvemben a 
fejlesztés egyik fő feladataként jelöltem meg 
(Fóris, 2005, 108–109). A tervezett feladatok 
megoldására kutatásokat kezdtünk, és ezzel 
párhuzamosan megkezdődött az oktatás rész-
leteinek kialakítása. Az előzetes oktatási ta-
pasztalatok, és a számos publikációban közzé-
tett kutatási eredmények képezték az egye-
temi szak alapításához és indításához szüksé-
ges alapok egyik részét, ugyanakkor felhasz-
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náltam a külföldi tapasztalatok releváns ele-
meit is (az oktatási előzményekről részletesen 
lásd Fóris, 2011). A Magyar Terminológia című 
folyóirat szintén e tervek részeként indult 
(lásd Fóris, 2009). A szak indításának célja, 
hogy olyan, korszerű elméleti és módszertani 
ismeretekkel rendelkező, a terminológia hazai 
és nemzetközi folyamatait és módszereit is-
merő szakembereket képezzünk, akik jelentős 
szerepet vállalhatnak a magyar terminológiai 
problémák megoldásában.

A Terminológia mesterszak létesítésének 
engedélyezése után több éves előkészítés kö-
vetkezett a szakindítás feltételei nek kialakítá-
sára. Ezek után kezdte meg ta nulmányait 
Magyarországon elsőként a 2011/ 2012. tanév 
őszi szemeszterében az első terminológus 
évfolyam a Károli Gáspár Református Egye-
tem Bölcsészkarán (ww.kre.hu/nyelveszet).

A szak bemenete, a tananyag felépítése

A Terminológia mesterszak kétéves mesterszin-
tű egyetemi képzés, amely a bölcsészkaron 
folyik. A képzés nyelve magyar. A felvételhez 
B2 szintű nyelvvizsga szükséges, további nyelv-
vizsgákkal pluszpontot lehet szerezni. A fel-
vételi pontszám az előző diploma jegyéből, a 
felvételi elbeszélgetésen kapott pontszámból 
és a szerezhető pluszpontokból adódik össze 
(összesen 100 pont). 

A képzés bemenete többirányú: egyrészt 
bölcsész BA- és MA-végzettségűek kérhetik 
felvételüket (magyar nyelv és idegen nyelv 
szakosok), másrészt más szakmai BA- (vagy 
MA-) végzettséggel rendelkezők (például 
mérnökök, közgazdászok, jogászok, orvosok). 
A szélesre nyitott bemeneti lehetőség a termi-
nológus szakma interdiszciplináris jellegéből 
ered. A képzés során is jelentős előnyt jelent-
hetne az évfolyamok vegyes összetétele, amely-
ben egyaránt megtalálhatók nyelvészeti és 

más szakmai előképzettségű hallgatók. Más-
részről a jövőbeli terminológusok szemléleté-
ben orientáló módon jelenhet meg a koráb bi 
tanulmányok lenyomata. Ezzel a terminoló-
gia és a szaktudományok kapcsolatát lehet 
erősíteni. A különböző bemeneti lehetőség a 
hallgatók szempontjából is fontos, ugyanis a 
bolognai képzési rendszerben egyszerű úton 
garantálhatja a pályamódosítást.

A többirányú bemenet szükségessé tette 
a felzárkóztatás lehetőségének a biztosítását 
a tantervben. Az első félév tantárgyfelosztá-
sába időben két párhuzamos sávot iktattunk 
be: a.) akik bölcsészdiplomával kerülnek be, 
azok matematika, természettudományok, 
köz gazdaságtan stb., b.) akik nem bölcsész 
végzettséggel nyernek felvételt, azok pedig 
nyelvészeti tárgyakat (például általános és 
leíró nyelvészet, helyesírás stb.) hallgatnak 
azonos órarendi elosztásban.

Az első év alapozó és szakmai tantárgyai 
főleg nyelvészeti tárgyak, a második évben 
nagyobbrészt gyakorlatorientált képzés folyik, 
melynek egy részét külső intézményekben 
teljesítik a hallgatók. Az oktatást előkészítő 
munkálatok során kidolgoztuk a gyakorlat-
orientált oktatás követelmény- és feltételrend-
szerét, és a képzés lebonyolítására együttmű-
ködési megállapodást kötöttünk a Magyar 
Szabványügyi Testülettel (URL3) és az MTA 
Nyelvtudományi Intézetével (URL4). Továb-
bi megállapodások megkötése van folyamat-
ban elsősorban fordítóirodákkal, melyek 
több sége a Lingua Park Klaszter (URL2) 
keretében működik.

A mesterszakon 1200 tanóra keretében 120 
kredit megszerzése van előírva. A tananyag 
felépítése a következő: Elméleti alapozás I. 
a.) (nem bölcsész végzettségűek számára): 
bevezetés a filozófiába; nyelvészeti alapozás 
(általános és leíró nyelvészet); helyesírás; b) 
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(bölcsész végzettségűek számára): matemati-
ka és statisztika; közgazdaságtan; a természet-
tudományok a társadalom és a nyelvészet 
összefüggései. Elméleti alapozás II. (az összes 
hallgató számára): ismeretelmélet és logika; 
leíró nyelvtan; kommunikáció és pragmatika. 
Szakmai törzsanyag: jelentéstan; névtan; szó-
alaktan, szóalkotás, terminusalkotás; termi-
nológia, lexikográfia; nyelvpolitika, nyelvter-
vezés, nyelvi jogok; korpusznyelvészet; termi-
nológia-menedzsment, terminográfia és do-
kumentáció; szabványosítás, minőségirányí-
tás. Differenciált szakmai ismeretek (kötele-
zően választható és szabadon választható) – ez 
a gyakorlati képzéshez tartozik, a meghirde-
tett tárgyak közül lehet választani (többet is). 
Választhatók: adatbázisok kezelése; fogalom-
alapú információkezelés; számítógépes nyel-
vé szet; a fordítás elmélete és gyakorlata; 
szabványosítás és minőségirányítás. További 
6 kreditet lehet teljesíteni az alábbi tárgyak 
felvételével: a tudományos kutatás és közlés; 
projektmenedzsment; a terminológia okta-
tási vonatkozásai; kompetenciafejlesztés; új 
irányzatok a terminológiában. A szak zárásá-
hoz szakdolgozat megírása kötelező, a záró-
vizsga egyik része a szakdolgozat védése, a 
másik része az elméleti és gyakorlati ismeretek 
elsajátítását értékelő vizsga. 

Az elméleti tárgyak nagy részét a Károli 
Gáspár Református Egyetem (elsősorban a 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék, URL1) 
oktatói, a gyakorlati jellegű tárgyakat részben 
az egyetem oktatói, részben az MTA Nyelv-
tudományi Intézet kutatói és a Magyar Szab-
ványosítási Testület munkatársai oktatják.

A képzés kimenete, elhelyezkedési lehetőségek

Hazánkban nem ismert eléggé széles körben 
a terminológiai rendezettség fontossága a 
gazdasági és kulturális kapcsolatokban, a 

nemzetközi tudományos életben való együtt-
működésben stb. Kevéssé terjedtek el a ter-
minológia kutatásának és az eredmények 
alkalmazásának fontosságára vonatkozó is-
meretek. Hiányosak a terminológiai ismere-
tek még olyan körökben is, ahol a termino-
lógia rendezetlenségéből eredő problémákkal 
küzdenek. Ez részben természetes jelenség, 
hiszen az új szakismeret más területeken való 
alkalmazása csak az ismeretek elterjedése után 
történhet meg. Erre jó példa az informatika 
vagy a lézertechnika alkalmazásának néhány 
évtizeddel ezelőtt kezdődött kibontakozása, 
amikor a kutatás-fejlesztésben dolgozók e 
területek tudományos és gyakorlati fontossá-
gára vonatkozó előjelzéseit még kétkedéssel 
fogadta a széles tudományos-szakmai közvé-
lemény, mára azonban mindegyik széles 
körben elterjedt és általánosan használatos.

A terminológiai munkák körét gyakran 
leszűkítik a terminusalkotás témakörére, 
holott az csak egy kis része a terminológiai 
munkáknak. A terminusalkotást pedig gyak-
ran kapcsolják össze – a nyelvújítás-korabeli 
munkákra visszagondolva, azok „magyarító” 
szemléletéből kiindulva – a nyelvműveléssel. 
A nyelvművelés azonban elsősorban ismeret-
terjesztő tevékenység, célja a nyelvről való 
ismereteket közkinccsé tenni, azokat tudato-
sítani az anyanyelvi beszélőkben (Fóris, 2010). 

A terminológia feladata ettől eltérő: a 
nyelv használat alapját képező és folyamato-
san bővülő fogalmi rendszer és a fogalmakat 
leképező terminológiai rendszer egyértelmű 
használatának fenntartása, a szakmai kom-
munikációs folyamat résztvevőinek segítése, 
támogatása a terminológia eszközeivel, mód-
szereivel. Ez a feladat a fogalmakból való 
kiindulást követeli meg, és magában foglalja 
a fogalmi rendezést, a nyelv rendszerébe illő 
terminusok megkeresését vagy alkotását, rend-
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szerezését, és harmonizációjukat. A terminu-
sok számának gyors növekedése miatt nap-
jainkban a terminológia feladatai főként 
szinkrón jellegűek. A terminológia elméleti 
kérdései, a kutatás és alkalmazás módszerei 
az esetek többségében interdiszciplináris 
együttműködést kívánnak meg. 

Abból, hogy nálunk a terminológia ke-
véssé ismert szakterület, következik, hogy csak 
napjainkban jelennek meg a terminológus 
munkakör betöltésére vonatkozó igények. 
Külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
terminológus szakképzettséggel szerzett 
kompetenciák széles körben felhasználhatóak 
a termelés, az irányítás, a szolgáltatás és a 
gazdaság különböző szektoraiban. A fogal-
mak és terminusok rendezésének szükséges-
sége minden területen és szinten, a tudomá-
nyoktól az ipari, kereskedelmi, hivatali, köz-
igazgatási stb. gyakorlaton keresztül az okta-
tás szintjéig megtalálható. A gyakorlat mu-
tatja, hogy minden szakterületen szükség van 
kiemelten terminológiával kapcsolatos fel-
adatok megoldására, terminológus képzettsé-
gű szakemberekre. Magyarországon a termi-
nológus munkakör feladatrendszere, a mun-
kálatok hasznossága általánosan kevéssé is-
mert, jelenleg többnyire a multinacionális 
vállalatoknál van terminológus munkakör, 
valamint a fordítással foglalkozó fordítóiro-
dák egy része ismerte fel, hogy a fordítók 
munkájának hatékonyságát nagymértékben 
növeli a cég terminológiai háttere. Ebből az 
következik, hogy a képzés elindításával együtt 
a terminológus szakma munkaerőpiaci be-
vezetése és népszerűsítése is fontos feladat (a 
terminológia-menedzsment hasznosságáról 
lásd Demeczky, 2009).

Az európai nyelveknek – köztük a magyar-
nak – számos területre kiterjedő naprakész 
terminológiával kell rendelkezniük, ezért 

újfajta szakemberekre van szükség. A termi-
nológia tárgyköre kulcsfontosságú tényező az 
egyes országok társadalmi, gazdasági és poli-
tikai fejlődésében. Az EU-ban folyó gazdasá-
gi együttműködés megkívánja, hogy a tagor-
szágok konszenzus útján kialakított termino-
lógiai forrásokkal rendelkezzenek, és e forrá-
sok harmonizáltak legyenek a többi tagorszá-
géval (Fóris – Sermann, 2010; Bölcskei, 2011). 
A terminológiai munkák végzéséhez, az adat-
bázisok feltöltéséhez pedig elsősorban olyan 
szakemberek szükségesek, akik képesek az 
adatok megfelelő módszerekkel történő le-
jegyzésére és megkeresésére. Az egyetemi 
kép zésnek biztosítani kell az ismereteket és a 
megfelelő szakembereket ahhoz, hogy ezek-
ben a kollektív nemzetközi folyamatokban a 
magyar nyelv más nyelvekkel egyenrangú 
szerepet tölthessen be.

Az ismeretek terjesztésére, a sokoldalú 
kapcsolatok kialakítására a KRE Bölcsészet-
tudományi Karán rendszeresen szervezünk 
szemináriumokat (a Terminológiai Kutatócso-
port keretében, lásd URL5), amelyek előadói 
az oktató és kutató munkatársak mellett 
különböző cégek vezetői és terminológusai. 
Ezek a szemináriumok nyitottak más kollé-
gák és hallgatók számára is, hogy minél 
többen kapjanak információt a terminológia 
fontosságáról, és a terminológus szakemberek 
képzéséről. Például élő munkakapcsolatot 
tartunk fenn az Európai Bizottság Fordítási 
Főigazgatóságának magyar terminológusaival, 
a bizottság Magyarországra kihelyezett kép-
viselője minden évben előadást tart az EU-
beli álláslehetőségekről és a pályázás módjáról. 

A hallgatók külső helyeken való gyakor-
lása szintén része a kapcsolatok szélesítésének, 
mivel nemcsak az e téren szűkös egyetemi 
lehetőségek kiegészítését, hanem az elmélet 
és gyakorlat összekapcsolását, az egyetemi 
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szféra és a munkaerőpiac közötti kapcsolat 
erősítését is szolgálja.

Az új szak indításának első tapasztalatai

Az első évfolyam 2011 szeptemberében kezd-
te meg tanulmányait. A tizennégy felvételt 
nyert hallgató mindegyike bölcsész előkép-
zettségű (a meghirdetett stratégia ellenére), 
nagyobb részük a saját egyetemünkről. En-
nek az oka minden bizonnyal az, hogy a 
terminológus munkakör még kevéssé ismert. 

Az első szemeszterrel kapcsolatos hall gatói 
visszajelzések nagyrészt pozitívak. (1) Mint 
várható volt, nehézségeket a matematika, a 
természettudományok, az ismeretelmé let és 
logika tárgyak okoznak. A nyelvész elő kép-
zettséghez „nem állnak elég közel”, nehéznek 
találják ezeket a tárgyakat. Az említett tudo-
mányágak mozaikszerűen összeállított anya-
gának beiktatásával elsősorban a terminológus 
munkakör jó ellátásához szükséges szemlélet-
formálás volt a célunk. Az természetes, hogy 
a képzés kezdetén a hallgatóknak nehéz fel-
ismerni a szemléltetésre szánt szakmai ismere-
tekből a később hasznos általános összefüggé-
seket. (2) A hallgatók és az oktatók a termino-
lógusképzés számára szükséges oktatási segéd-
letek hiányában látják az egyik legnagyobb 
nehézséget. A sok tudományterületet felölelő 
terminológus kép zés tantárgyainak más szem-
léletűnek és terjedelműnek kell lenni, mint 
az adott tárgykörök szakképzésében. Ezért a 
tananyag más tudományterületekről átvett 
elméleti és gya korlati anyagát a különböző 
célú szakképzések ismereteiből gondosan 
szer kesztett oktatási segédletekkel kell a termi-
nológus képzésbe adaptálni. (3) A szak jelle-
géből adó dó új szemléletű és módszerű ok-
tatás, va lamint az elsajátítandó ismeretek és 
azok hasznosításának újszerűsége az évfolyam 
hallgatóinak kiemelt aktivitását váltotta ki.

Feladatok az eredményes képzés 
folyamatosságának biztosításához

A szak bemeneti és kimeneti oldalán egyaránt 
fontos a terminológus munkakör népszerű-
sítése. Az MA-szakok merítési lehetőségét 
nem a középiskolák tanulói adják, hanem 
elsősorban a felsőfokú képzést végző intézmé-
nyek alapképzésben tanuló hallgatói, mégis, 
a középiskolák tájékoztatása fontos, főleg a 
majdani egyetemi tanulmányok során a le-
hetséges szakmai elágazás bemutatása miatt. 
Az egyetemek alapképzésben végző hallgató-
ihoz való eljutást a felvételi tájékoztató rend-
szeren keresztül tervezzük megerősíteni. A 
kimeneti oldalról való tájékoztatásban jelen-
tős segítséget várunk a külső gyakorlóhelyek, 
és a diplomatéma kidolgozását vállaló intéz-
mények kapcsolatrendszerétől. 

A képzés tervezése során is megjelölt és a 
rövid ideje folyó oktatás tapasztalataiból is 
következő kiemelt feladat az írott oktatási 
segédletek megjelentetése. Jelenleg magyar 
nyelven kifejezetten terminológiaoktatás 
céljára készült tananyagok még a nyelvészeti 
tárgyakból is hiányoznak, ezek megírása az 
oktatói gárda mielőbbi feladata. Ezeknek a 
könyveknek, jegyzeteknek a jelentősége túl-
lép az egyetem keretein, hiszen a terminoló-
gia tudományos alapjait és alkalmazásának 
módszereit foglalják össze. Ezek az ismeretek 
szükségesek számtalan olyan munkahelyen, 
intézményben, ahol terminológiai problémák 
merülnek fel. Az oktatási segédletek kiadásá-
val a képzés a terminológiai ismeretek széles 
körű terjesztését is szolgálja.

A szak többoldalú bemeneti lehetősége 
miatt alaposan kell átgondolni, hogy hogyan 
lehet a nem csak magyar problémát jelentő 
humán és reál műveltség közötti űrt a termi-
nológusképzésben áthidalni.
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Bevezetés 

Előző dolgozatunkban (Braun, 2011) részlete-
sen foglalkoztunk azokkal a nemzetközi ál-
talános gazdasági válság által előidézett pesszi-
mista elemzésekkel, amelyek az Egyesült 
Államokban és Angliában születtek a tudomá-
nyos kutatás költségeiről, értékéről és hasz-
náról. Folytatásként (Braun, 2012) elemeztük 
az Egyesült Államokban, Obama elnök által 
kezdeményezett STAR-METRICS progra-
mot. Jelen dolgozat a fentebb említettek to-
vábbi folytatásának tekinthető egy ugyancsak 
a fentiekhez kapcsolódó újabb fejleményről. 

Az Egyesült Államok Kongresszusa által 
1950-ben megalakított National Science Board 
(Nemzeti Tudományos Testület) 2004 decem-
berében létrehozta a Task Force on Transfor-
mative Research-et (Transzformatív Kutatás 
Munkacsoport) annak érdekében, hogy a 
National Science Foundation-t (NSF, Nemze-
ti Tudományos Alapítvány) támogassa, a 
potenciálisan innovatív átalakító (transzfor-
matív) kutatások nyomatékos azonosítására, 
fellendítésére és támogatására. 

* Az angol transformative szónak magyar nyelvű szótári 
megfelelője az átalakító. Ennek ellenére véljük, hogy a 
transzformatív szó jobban jellemzi a kívánt fogalmat. 

A munkacsoport 2005-ben több work-
shop-ot rendezett annak érdekében, hogy 
javaslatokat kapjon a fenti feladatok megfo-
galmazásához. Ezeken az NSB tagjai, az NSF 
képviselői, válogatott belföldi és külföldi 
szakértők és tanácsadók vettek részt. 

A 2005 decemberében az új-mexikói San-
 ta Fében rendezett programindító tanács ko-
zásra jelen sorok írója is meghívást kapott. Az 
ott meghozott részletes elemzések, javaslatok 
és kiegészítések konzultatív és iteratív feldol-
gozásából 2007. május 7-én publikálásra 
került az Enhancing Support on Transformative 
Research at the National Science Fundation 
(Anon, 2007) (Átalakító Kutatások Kiemelt 
Támogatása a Nemzeti Tudományos Alapnál) 
c. kutatási jelentés. A továbbiakban a létreho-
zásánál felmerült és a benne foglalt kérdéseket, 
elgondolásokat és javaslatokat kíséreljük meg 
röviden összefoglalni. A jelentést az NSB el-
fogadta, javaslatai jelenleg is az NSF pályáza-
ti programjai nak keretében valósulnak meg. 

Transzformatív kutatás 

Az innovatív és transzformatív kutatás meg-
különböztetése legjobb esetben is bonyolult, 
és csak utólagos éleslátással oldható meg. Ter-
mészetesen a tu dományos fejlődés innovatív 
és transzfor ma tív formája egymás mellett lé-


