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Europass  
Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév dr. Hattyár Helga 

 

E-mail 

 

hattyar@gmail.com 
  

  

Születési év 1974 
  

  

Foglalkozási terület nyelvész kutató, egyetemi oktató 
  

Szakmai tapasztalat Jelenleg gyed-en (2014 áprilisától) 
 

Időtartam 2013. novembertől 2014. márciusig  

Foglalkozás / beosztás szakmaivezető-helyettes és témavezető 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

  kutatás és kutatáskoordinálás: JelEsély projekt (TÁMOP 4.5.6/B-13/1-

2013-0001, A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati 

lépései), http://jelesely.hu/site/?q=hu/home 

A projekt 5 alprojektje lebonyolításának koordinálása, valamint a 

kutatást megalapozó terepmunka vezetése 

 

A munkáltató neve és címe MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont, 1068 

Budapest, Benczúr u. 33 

Tevékenység típusa, ágazat kutatás 
  

Időtartam 2010. februártól  

Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

  oktatás BA- és MA-szinten 

oktatott tárgyak: szociolingvisztika; nyelv és társadalom; kommunikáció 

szóban és írásban; társadalom és nyelvhasználat; társadalom és 

nyelvhasználat; kutatásmódszertan; a jelnyelvészeti kutatások 

gyakorlata; terepmunka; a siketség, a siket közösségek és a jelnyelvek 

alkalmazott nyelvészeti megközelítései 

 

A munkáltató neve és címe Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1088 

Budapest, Múzeum krt. 4/a (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 

Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai 

Tanszék; Magyar jelnyelvi specializáció) 
  

 
 

Időtartam 2010. februártól  

Foglalkozás / beosztás részmunkaidős tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

a siket közösségek, a jelnyelv-elsajátítás, a jelnyelvhasználat kutatása, 

szociolingvisztikai kutatások 

A munkáltató neve és címe MTA Nyelvtudományi Intézet, Többnyelvűségi Kutatóközpont, 1068 

Budapest, Benczúr u. 33. 
  



oldal 2/5-  
dr. Hattyár Helga  

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európai Közösségek, 2003    20060628 

 

 

 

Időtartam 

 

 

2004–2010  

Foglalkozás / beosztás tudományos segédmunkatárs 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

A siket közösségek, a jelnyelv-elsajátítás, a jelnyelvhasználat kutatása, 

szociolingvisztikai kutatások, részvétel a budapesti beszélt nyelvi 

vizsgálatokban 

A munkáltató neve és címe MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33. 
  

Időtartam 1999–2009  

Foglalkozás / beosztás magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

magyar nyelv és irodalom című tantárgy tanítása minden gimnáziumi 

évfolyamon, nyelvtanszakkör és filmklub vezetése 

A munkáltató neve és címe Óbudai Gimnázium, 1033 Budapest, Szentlélek tér 10. 
  

Időtartam 1999–2002 

Foglalkozás / beosztás fiatal kutató 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

A siket közösségek, a jelnyelv-elsajátítás, a jelnyelvhasználat kutatása, 

szociolingvisztikai kutatások, részvétel a budapesti beszélt nyelv 

kutatásában 

A munkáltató neve és címe MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr u. 33. 
  

Tanulmányok  
  

Időtartam 1999–2002, fokozatszerzés éve: 2009 

Végzettség / képesítés PhD-fokozat 

disszertáció címe: A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és 

nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata 

(http://doktori.btk.elte.hu/lingv/hattyar/diss_nem.pdf) 

 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Általános: nyelvtudomány 

Szakmai: szociolingvisztika, pszicholingvisztika, kétnyelvűség, 

nyelvelsajátítás 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori 

program 
  

Időtartam 1994–1999   

Végzettség / képesítés Általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Általános: magyar nyelvészet, általános nyelvészet, alkalmazott 

nyelvészet 

Szakmai: szociolingvisztika, pszicholingvisztika, kétnyelvűség, leíró 

nyelvészet, történeti nyelvészet, nyelvtipológia, nyelvfilozófia 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  

  

Időtartam 1993–1999 

Végzettség / képesítés Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

Általános: irodalom, magyar nyelvészet 

Szakmai: szociolingvisztika, pszicholingvisztika, kétnyelvűség, leíró 

nyelvészet, történeti nyelvészet, pszichológia, pedagógia, 

tanításmódszertan 

Gyakorlati képzés: tanítási gyakorlat (ELTE Trefort Ágoston 

Gykorlóiskola) 



oldal 3/5-  
dr. Hattyár Helga  

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európai Közösségek, 2003    20060628 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Angol  C1 
mesterfokú 

nyelvhasználó 
C1 

mesterfokú 
nyelvhasználó 

C1 
mesterfokú 

nyelvhasználó 
C1 

mesterfokú 
nyelvhasználó 

B2 
önálló 

nyelvhasználó 

Német  B1 
önálló 

nyelvhasználó B1 
önálló 

nyelvhasználó B1 
önálló 

nyelvhasználó B1 
önálló 

nyelvhasználó B1 
önálló 

nyelvhasználó 

Magyar jelnyelv  B1 
önálló 

nyelvhasználó 
- - B1 

önálló 
nyelvhasználó 

B1 
önálló 

nyelvhasználó 
 - 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és 
kompetenciák 

csapatmunkában való együttműködésre való alkalmasság, 

kooperativitás, 

konfliktustűrés, 

jó kommunikációs képesség 
  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

csapatmunka koordinálásában való jártasság, 

rendezvényszervezési gyakorlat 

kitartó munkavégzés 
  

Számítógép-felhasználói 
készségek és 

kompetenciák 

Microsoft Office eszközök (Word, Excel és PowerPoint) ismerete, napi 

használata, grafikai alkalmazások (PhotoShop) alapszintű ismerete 

  

Járművezetői 
engedély(ek) 

B kategóriás jogosítvány 

  

Egyéb szakmai 
tapasztalatok 

2012–2013 

Oktatás a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által indított 

akkreditált jelnyelvi tolmácsképzésben. Oktatott tárgy: Lingvisztika 1.: 

szociolingvisztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika. 

 

2010–2011 

Részvétel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és az MTA 

Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja közös pályázati 

alprojektjében (FOG-FOF-10-0055 „Tedd hozzá a magadét” 

9. alprojekt: Identitás – A siketek nyelvhasználati szokásait feltáró 

kutatás). 

 

2010-től 

Oktatói és szervezői munkálatok ellátása az ELTE BTK Magyar jelnyelvi 

specializációjában 

 

2010 

Oktatás a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Miskolci 

Egyetem együttműködésében szervezett Jelnyelvi mentor szakirányú 

továbbképzésben (oktatott tárgy: a bilingvális oktatás alapjai), valamint 

a Jelnyelv lingvisztika és didaktika szakirányú továbbképzésben (oktatott 

tárgy: a jelnyelvi lingvisztikája 1.). 
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2009 

Részvétel a jelnyelvi törvény szakmai előkészítésében. 

 

2009 

Az Emberi jogok. Igen! (Human rights. YES!) c. kézikönyv magyar 

változatának nyelvi lektorálása (Karvalits Ivettel közösen) 

(http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/TB6/html/Emberi

Jogok_IGEN_hungarian.pdf) 

 

2009 

Részvétel az Eötvös Loránd Tudományegyetem által elnyert TÁMOP 5.4.5 

konstrukcióban megvalósításra kerülő, „A fizikai és info-kommunikációs 

akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” megnevezésű kiemelt 

projekt Felsőfokú jelnyelvi képzések kidolgozása című pályázata 

munkálataiban: 1. alapszakon belül jelnyelvi szakirány és minor szak 

létesítési dokumentációjának kidolgozása; 2. jelnyelv szakos tanár 

mesterszak létesítési dokumentációjának kidolgozása; 3. szakirányú 

továbbképzés: bilingvális tanár (gyógypedagógusoknak) elnevezésű 

képzés létesítési és indítási dokumentációjának kidolgozása; 4. 

szakirányú továbbképzés: bilingvális tanár (pedagógusoknak) elnevezésű 

képzés létesítési és indítási dokumentációjának kidolgozása. 

 

 

2007 

Empirikus kutatás a magyarországi siket gyerekek magyar nyelvi és 

jelnyelvi kompetenciára vonatkozóan, siket és halló gyerekek, 

gyógypedagógusok, siket gyerekeket nevelő siket és halló szülők 

bevonásával. 

 

2006 

Oktatás a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által 

működtetett Jelnyelvi tolmácsképző tanfolyam keretében. Oktatott 

tantárgyak: a siketek kétnyelvűsége; nyelvészeti ismeretek. 

 

2004–2005 

Részvétel az úgynevezett jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítési 

törvény előkészítését segítő kiadvány elkészítésében az Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi Minisztérium, illetőleg az Országos 

Fogyatékosügyi Tanács megbízásából (Bartha Csilla, Hattyár Helga, 

Kálmán Zsófia, Kósa Ádám, Kovács Zsuzsa, Lancz Edina, Litavetz Anna, 

Lovászy László, Mongyi Péter, Szabó Mária Helga és Tapolczai Gergely 

2005. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés. Budapest, 

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. 127 lap.) 
 

Továbbá 

 Könyvek, kiadványok szerkesztése, l. publikációk jegyzéke 

 

 Kiadványok technikai szerkesztése: Bartha Csilla – Nádor Orsolya – 

Péntek János 2011. Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei 

körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 357 lap. 

 

 Rendezvényszervezés és –lebonyolítás, pl.: Multilingualism in Europe 

prospects and practices in East-Central Europe, 25th–26th March 

2011, Budapest http://www.nytud.hu/mconf/ 
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Kiegészítő 

információk 

Díjak, elismerések: 

OTDK-verseny első helyezés (szociolingvisztika-szekció), 1999 

 

Fiatal kutatói ösztöndíj 1999-2002, MTA Nyelvtudományi Intézet 

 

Oros Kálmán-emlékérem 2012, Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége 

 
  

Mellékletek publikációk jegyzéke 
 

  

 

 

 

 

 Diósd, 2016. január 14. 


