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PÓCZOS RITA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA 
 
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS 
 

megnevezés évszám kibocsátó intézmény 
Német nyelv és irodalom–magyar nyelv 
szakos középiskolai tanár 

2000 Debreceni Egyetem BTK 

 
II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETŐSÉG 
SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)  
 
A) oktatott kurzusok  
 
1. Előadások:  
Szintagma- és mondattan 
A leíró nyelvészet alapjai 
Történeti dialektológia 
 
2. Szemináriumok, gyakorlatok, speciálkollégiumok 
Hangtani elemzési gyakorlatok  
Mai magyar helyesírás   
Alaktani elemzési gyakorlatok  
A magyar szóalkotás rendszere   
Mondattani szeminárium 
Fonológia  
Szóalkotás  
Szófajtan   
Kommunikációs készségfejlesztési gyakorlat 
Záródolgozati szeminárium 
Dolgazatíró szeminárium 
Szakdolgazati szeminárium 
Szakdolgazati konzultáció  
Mondattani elemzés 
Anyanyelvi ismeretek 1., 2. 
Az etimológia elmélete és módszere 
A nyelvi ismeretszerzés alapjai 
Magyar dialektológia 
  
 
3. Előadások, szemináriumok a levelező képzésben (előbb a kredites, majd a BA 
képzésben) 
Szintagma- és mondattan (ea.)  
Fonológia (szem.) 
Alaktani és szófajtani elemzések (szem.) 
Záródolgozati szeminárium (szem.) 
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B) oktatásszervezői tevékenység  
 
(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) 
 — 
(ii) szakfelelősség 
 — 
(iii) szakirányfelelősség 
 — 
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) 
 BA képzés: 
  Fonológia (2 kr) 
  Mondattani elemzés (2 kr) 
  Szófajtan (2 kr) 
  Szóalkotás (2 kr) 
  Hangtani elemzési gyakorlatok (2 kr) 
 MA diszciplináris képzés: 
 — 

egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK 
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) 

– külügyi és pályázati bizottság tagja (2009–) 
– Erasmus-koordinátor (2018–) 

 
III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL 
TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL) 
 

A) oktatott kurzusok 
 — 

 
B) törzstagság 

— 
témavezetés:    

— 
 
 
IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
 
A) főbb kutatási területek 
történeti nyelvtudomány, történeti helynévkutatás 
 
B) tudományos minősítések 

PhD, 2009, Debreceni Egyetem 
 
C) főbb publikációs adatok 

 könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.):  
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Magyarországon magyarul: 3 
 szerkesztői munka:  

 — 
 könyvfejezet:  

 — 
 tanulmány 

külföldön idegen nyelven: 2 
Magyarországon idegen nyelven: 1 
Magyarországon magyarul: 10 

 közlemény konferencia-kiadványban  
Magyarországon magyarul: 3 

 ismertetés, recenzió 
külföldön idegen nyelven: 1 
Magyarországon magyarul: 6 
 

 idézettség: 295 független hivatkozás 
 
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel 
 

téma időszak adományozó intézmény szerep 
Korai ómagyar kori helynévszótár 
1. 

2001–2004 OTKA résztvevő 

Helynévtörtémeti vizsgálatok az 
ómagyar korból 

2006–2009 OTKA résztvevő 

MTA–DE Magyar Nyelv- és 
Névtörténeti Kutatócsoport 

2013–2019 MTA külső tag 

 
 
E) a tudományos közéletben való részvétel 

 Magyarországon 
a. bizottsági tagság/elnökség: — 
Az alábbi társaságoknak vagyok tagja: 

Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyarságtudományi Társaság 
MTA Köztestülete  

 
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség 

 — 
 
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) 

 PhD értekezés hivatalos bírálója: 
Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata (A helynévminták 

összevető analízise statisztikai megközelítésben) (2015) 
 

PhD értekezés védésekor bírálóbizottsági tag: 
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Kocán Béla: Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében 
(2014) 

 
 

  külföldön 
a. bizottsági tagság/elnökség: — 
Az alábbi társaságnak vagyok tagja: 
Gesellschaft für Namenkunde 

 
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: — 
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): — 

 
F) egyéb tudományos tevékenység:  
 — 
 
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
 vezetői és egyéb megbízatások:  

a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten 
b. más intézménynél Magyarországon:  

A Debreceni Nyári Egyetem Kht. (majd Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit 
Kft.) tanulmányi vezetője voltam 2005–2009 között. 

c. külföldön: — 
 
VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK 
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. 
 — 
 
VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK 

 
 


