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 Alkalmazott tudományról azon tudományágak esetében beszélhetünk, 
amelyek a világ olyan területével foglalkoznak, amely valamilyen gyakorlati 
tevékenység szempontjából kiemelkedően fontos

 Az alkalmazott tudományok általában az alaptudományok eredményeit 
hasznosítják, noha bizonyos esetekben a két diszciplína közötti választóvonal 
elmosódik

 Az alkalmazott tudományra mindazok a kritériumok érvényesek, amelyek az 
alaptudományokra; elvi értékbeli különbséget nem kell feltételezni

 Az alkalmazott tudományok gyakran interdiszciplináris vagy 
multidiszciplináris jellegűek

 Az alkalmazott kutatások eredményeit az alaptudományokhoz hasonlóan kell 
publikálni, mert ugyanúgy közérdeket szolgálnak

 Az ilyen kutatások finanszírozása a társadalom egészének érdeke és feladata

Alkalmazott tudomány



Az 
alkalmazott 
nyelvészet 
fogalmáról

Magát az alkalmazott 
nyelvészetet „csinálni” nem 
lehet, csak valamelyik 
szakterületét: nyelvoktatást, 
fordítástudományt, lexikográfiát, 
terminológiát, pszicholingvisztikát 
és így tovább…
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Hogyan alakul ki egy új szakterület? 
(ami majd az alkalmazott tudomány körébe fog tartozni)

A jövőt nehéz meghatározni, de a múlt arra jó, hogy annak a máig tartó 
változásaiból induljunk ki, ezért vegyünk egy olyan „történetet”, ami 
illusztrálja ezt, és ami szinte a szemünk előtt játszódott le:

 Mérnökség

 Mérnökség + gépek: gépészmérnökség

 Gépészmérnökség + elektronika: villamosmérnökség

 Villamosmérnökség + számítógép: számítástechnika

 Számítástechnika + biológia: bionika

 Bionika + …



 Alaptudomány

 Alaptudomány + írott szövegek: filológia

 Filológia + nyelvtörténet: nyelvészet

 Nyelvészet + matematika: deskriptív nyelvészet

 Deskriptív nyelvészet + számítógép: számítógépes nyelvészet

 Számítógépes nyelvészet + nagy mennyiségű szöveg: korpusznyelvészet

 Korpusznyelvészet + fordított szövegek: fordítástudomány

Egy új alkalmazott nyelvészeti szakterület kialakulása



 Nyelvoktatás

 Szótártudomány

 Terminológia, szaknyelvek

 Fordítástudomány

 Magyar mint idegen nyelv

 Interkulturális kommunikáció

 Szociolingvisztika

 Gyermeknyelv

 Pszicho- és neurolingvisztika

 ….

Néhány, a MANYE tagsága által is művelt 
alkalmazott nyelvészeti kutatási terület 



MANYE

manye

1. Determiner

Obsolete spelling of many

2. Noun
The title of a Queen Mother 
in the Ga kingdom

30



MANYE 30

Harminc éves a 
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és 

Nyelvtanárok Egyesülete


