
Az oktató személyi–szakmai adatai 
Név: Dr. Pethő József 
Születési év: 1960 
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve : 
magyar−történelem szakos általános iskolai tanár, Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola, 1984 
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, 1989 
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely 
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot 
(A) adott!  
Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet – főiskolai tanár 
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.¤-a (5) 
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA (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, nyelvtudomány, 2003 
Habilitált doktor, nyelvtudomány, 2012 
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: A kommunikáció elmélete és gyakorlata · Az irodalom nyelvisége 
·Általános nyelvészet ·Beszédelmélet és szövegkutatás ·Beszédművelés · Bevezetés 
a nyelvtudományba ·Gyakorlati retorika ·Hangtan ·Helyesírás · Jelentéstan · 
Médianyelv ·Nyelvhelyesség ·Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány · Nyelvpolitika: 
nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció ·  Retorika ·  Stilisztika ·Szakmódszertan 
(anyanyelv-pedagógia) ·Szemiotika ·Szövegértés és szövegalkotás ·Szövegtan 
Oktatásban eltöltött idő: 1984-től (1984–1998: közoktatás, 1999-től: főiskolai, 
2016-tól egyetemi oktató) 
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és 
eredményei  
Oktatás: I. Oktatómunka: Tantárgyfelelősként tantárgyak (tanegységek) gondozása 
és oktatás a következő képzésekben: „hagyományos” tanárképzés, „kredites” 
tanárképzés, bolognai rendszerű képzés: magyar alapszak (BA), mestertanár szak, 
magyartanár szakképzettség (MA), moderátor felsőfokú szakképzés (FSZ), osztatlan 
tanárképzés (általános iskolai és középiskolai tanári kimenettel), doktori iskolai 
képzés.  II. Oktatásszervezés-oktatásfejlesztés: részvétel a kredites képzés, majd a 
bolognai rendszerű képzés intézményi (Nyíregyházi Főiskola) bevezetésének 
részeként a magyar nyelvészeti hálók kidolgozásában, tanszéki kreditfelelős (2001–
2013), a levelező képzés tanszéki felelőse (2008–2013); a moderátor felsőfokú 
szakképzés intézményi akkreditációs anyagának kidolgozása, a képzés felelőseként 
annak irányítása (2010–2013); szakfelelősként a magyartanár (általános iskolai) 
osztatlan szak hálójának és tantárgyfelelősként több tantárgyi programjának 
kidolgozása, majd szakfelelősként irányítása (2013–2018, Nyíregyházi Egyetem); 
tantárgyfelelősként tárgyak gondozása (Miskolci Egyetem, 2018-tól); felsőoktatási 



tankönyvek írása, segédkönyvek szerkesztése: 1 főiskolai, 1 BA-tankönyv – szerző; 1 
főiskolai, illetve BA-tankönyv – társszerző, 3 felsőoktatási segédkönyv: 
társszerkesztő és társszerző. III. Egyéb felsőoktatási feladatok: részvétel oktatóként 
a pedagógusok szakvizsgára felkészítő továbbképzésében (több képzésben). 
Tudományos tevékenység: I. Részvétel kutatócsoportok munkájában, 
pályázatokban: 1998-tól folyamatos részvétel több országos, illetve egy külföldi 
(határon túli magyar) kutatócsoport munkájában: ezek közül a legjelentősebb 
tevékenység az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő stíluskutató 
csoportban (1998-tól)és a Variológiai kutatócsoportban (Selye János Egyetem, 
Komárom, Szlovákia, 2013-tól). Résztvevő a következő pályázatokban: 
Alakzatkutatás, OTKA T042555 sz., (2003–2007); Az anyanyelv-pedagógia jövője, 
OKTK A/0070/2004 (2004–2005); témavezető: Jelentéstan, HEFOP 3.3.1-P.-2004-
09-0134/1.0 (2005–2006); szenior kutató: Kognitív stilisztikai kutatás, OTKA 81315 
sz. (2010–2015; szakmai megvalósító: „A köznevelés módszertani megújítása a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – komplex alapprogram 
bevezetése a köznevelési intézményekben”, EFOP-3.1.2-16-2016-00001 (2017–
2018). II. Tudományos előadások: 70 tudományos előadás helyi, országos és 
nemzetközi konferenciákon. III. Publikációk: Az MTMT szerint tudományos 
közlemények összesen: 123, saját közlemények száma összesen: 216, idézetek száma: 
202 (2019. jan. 03-ig). 
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) 1. Empirikus kutatások a stilisztikában. In: Karádi Zsolt – Pethő József (szerk.): 
Az empíriától az elméletig. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok 
köréből. Ungvár (Ukrajna), Nyíregyháza, RIK-U Kiadó, 2018. 127–136. ISBN: 
9786177404889 

2. A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében. Magyar Nyelvőr, 2017. 127–
142. 

3. Metaphors and economy – a cognitive linguistic approach: The role of 
metaphors in the linguistic representation of the profile and operation of companies. 
Eruditio – Educatio. 2015/3. 67–76. 

4. Stil und Textsinn. Beiträge zur Stilistik. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza. 
2015. 84 p. ISBN: 978 615 5097 97 3 

5. Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról. In: Dobi Edit – 
Domonkosi Ágnes – Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről sokszínűen: Szikszainé 
Nagy Irma hetvenedik születésnapjára. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Tanszék, Debrecen. 2014. 252–266. 
b) 1. A halmozás alakzata. Budapest, Akadémiai Kiadó. Nyelvtudományi 
Értekezések 154. 2004. 151 p. ISBN: 9789630581516 

2. Jelentéstan. (Tankönyv a BA-képzés számára.) Nyíregyháza, Bölcsész 
Konzorcium. 2006. 134 p. ISBN 963 9704 82 2 

3. Stíluselemzés. (Főiskolai tankönyv.) Nyíregyháza, Bessenyei György 
Könyvkiadó. 2008. 167 p. (Társszerző: Jenei Teréz) ISBN: 978 963 7336 90 4 

4. Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. 



Budapest, Tinta Könyvkiadó. 2011. 199 p. ISBN: 978 963 9902 95 4 
5. Stil und Textsinn. Beiträge zur Stilistik. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola. 

2015. 84 p. ISBN: 978 615 5097 97 3 
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, 
elismerések  
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység 
Fontosabb tagságok: A) Testületek: Nyíregyházi Főiskola (2016-tól Nyíregyházi 
Egyetem), Tudományos Tanács (2010–2018); MAB Tanárképzési Bizottság (2012–
2018), Nyíregyházi Egyetem, Szenátus (2012–2016), Magyar Rektori Konferencia, 
Bölcsészettudományi Bizottság (2013–2016), MTA Magyar Nyelvészeti 
Munkabizottság (2013–2018), Nyíregyházi Egyetem, Tanárképzési Tanács (2013–
2018); B) Kutatócsoportok: az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő 
Stíluskutató Csoport (1998-tól), Variológiai kutatócsoport (Selye János Egyetem, 
Komárom, Szlovákia; 2013-tól). 
Vezetői megbízás: intézetigazgató (Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézet; 2013–2016), intézeti tanszékvezető (Nyíregyházi 
Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2013–2016). 
Szerkesztői munka: 12 kötet (1 kivételével társszerkesztővel/-szerkesztőkkel); alapító 
társszerkesztő: Vörös Postakocsi folyóirat (2007–2008); szerkesztőbizottsági tag: 
Acta Academiae Agriensis, Sectio Linguistica Hungarica (2015-től), Alkalmazott 
Nyelvészeti Közlemények (2018-tól). 
Nemzetközi szakmai kapcsolatok 
Tudományos kapcsolatok, oktatás és tanulmányutak Erasmus-programban: Selye 
János Egyetem, Komárom, 2013-tól kutatócsoportban való részvétel; Partiumi 
Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2014: szimpózium szervezése, 2015: oktatás; 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2016: oktatás; Jagelló Egyetem 
(Uniwersytet Jagielloński), Krakkó, 2014: előadás, 2016, 2017: tanulmányút; 
Humboldt Egyetem (Humboldt-Universität), Berlin, 2015: tanulmányút, 2017, 2018: 
oktatás; Bécsi Egyetem (Universität Wien), 2016: tanulmányút. 
Elismerések: 2003: Nyíregyháza Jubileumi emlékérme, 2009: Kiváló oktató, 2013: 
Tudományért-Művészetért díj, 2017: Inczédy György Életmű-díj. 

 
 


