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I. Bevezetés 

 

 A gazdasági szaknyelv fő jellemzői közé tartozik a monoszémia és az 

egyértelműség (Ablonczyné 2006, Bańczerowski 2004). Számolni kell azonban néhány 

ellenhatással, melyek a fenti ismérvek érvényre jutását gyengíthetik.  

Ezek a következők: (1.) az egyértelműség ellen hathat az a tény, hogy a köznyelv és a 

gazdasági szaknyelv között nem lehet markáns határvonalat vonni (vö. Heltai 2006). A 

gazdaság nyelve ugyanis részben a nem szakember nyelve is. A nem szakember is 

folyamatosan gazdálkodik. Szükségleteinek kielégítésére pénzt fordít, amihez munkája 

révén jut. Így tehát szükségszerűen részt vesz a termék- és pénzáramlás által működő 

gazdasági körfolyamatban. Mindez a nyelvhasználat vonatkozásában azt jelenti, hogy a 

laikus is – noha nem a gazdasági szakember szintjén – saját szükségleteinek mértékében 

érti és beszéli a gazdaság nyelvét. Az alábbi szavak például a köznyelvben és a 

szaknyelvben is egyaránt használatosak: ár, pénz, piac.  

(2.) A következő fontos szempont, hogy az elméleti terminusok és kifejezések metaforikus 

szerkezetűek. (Kertész 2001). A gazdasági szaknyelvben szintén kimutatható a szaknyelvi 

kifejezések metaforikus szerkezete. A tőkeáramlás metafora vízként, a hitelbedőlés 

metafora pedig épületként jeleníti meg a gazdaságot.  

A metaforák elsődleges funkciója a jelentés megvilágítása. Azonban a metaforák is 

rendelkeznek olyan sajátosságokkal, amelyek ezen szerepük maradéktalan teljesítését 

gyengíthetik. Ezek a következők: 

(2.1) A metaforák megértéséhez képzettársítási képesség és megfelelő háttérismeret 

szükséges (Adamikné 2006: 281-283). A tőzsde nyelvében a piac kiszögellései metafora a 

jelentősen megemelkedett vagy csökkent árfolyamok értékeire utal. Az ezeket a kiugró 

értékeket grafikonon szemléltetető vonal jelzi a piac kiszögelléseit. Ezt a vizuális 

információt kell társítani a nyelvi kifejezéshez. 

(2.2) A metaforák nem megjósolhatók. Nem tudjuk, hogy miért a tőkeáramlás kifejezést 

használjuk, miért nem a *tőkekeringés-t.  Tehát nem lehet előre megjósolni, hogy egy adott 

nyelvben a metafora lehetséges forrástartományai közül melyik rendelődik a 

céltartományhoz. (Kövecses 2005: 88, 203).  



(2.3) A metaforák poliszémiát eredményezhetnek. Például a forrás, forgalom szavak 

köznyelvi és gazdasági szaknyelvi jelentéssel is rendelkeznek. A köznyelvi és gazdasági 

jelentés létezését az idegen nyelvre történő fordítás is jól szemlélteti: a forgalom szó 

köznyelvi értelemben németül Verkehr, gazdasági értelemben Umsatz. „Valószínű, hogy a 

poliszémia gyakran metaforán vagy metonímián alapszik; vagyis sok esetben egy szó két 

értelme között szisztematikus metaforikus és metonimikus kapcsolatok állnak fenn.” 

(Kövecses 2005: 215). 

 Mindezek alapján a kutatás célkitűzése azoknak a paramétereknek a feltárása, 

amelyek mentén kimutatható a kettős lexikai hozzáférés, illetve az ambiguitás lehetősége a 

gazdasági szaknyelvben.   

A kutatás nóvumát a gazdasági szaknyelv kognitív megközelítése képezi. A disszertáció a 

szaknyelvek olyan eddig feltáratlan összefüggéseire világíthat rá, amelyek nemcsak a 

szaknyelvek elméleti leírásában nyithatnak új utakat, hanem gyakorlati felhasználásuk is 

elképzelhető. Így a szociológia, marketing, szaknyelvoktatás, szövegértés fejlesztése, 

retorika, zsurnalisztika területén. 

 

II. Az értekezés felépítése 

 

 Az értekezés hét fejezetből áll.  

 Az 1. fejezet 1.1.-1.3. alfejezetei bevezetésként a magyar gazdasági szaknyelvet 

mutatják be különböző megközelítésekben, a 1.4. alfejezet a célkitűzéseket, a 

problémafölvetést és a hipotéziseket rögzíti.  

Az 1.1. alfejezet a magyar gazdasági szaknyelv fejlődését ismerteti röviden. A gazdasági 

szaknyelv paraméterei című fejezet (1.2.) a gazdasági szaknyelv sajátosságait tárja fel 

három megközelítésben: A gazdasági szaknyelv köznyelvi kötelékei alfejezet (1.2.1.) a 

gazdasági szaknyelv és a köznyelv határvonalának képlékenységét szemlélteti. A 

gazdasági szaknyelv rendszerszerű megközelítése: helye a nyelvi rendszerben és belső 

struktúrája megközelítés (1.2.2.) a tipologizáció nehézségeit tárja föl azzal a céllal, hogy 

érzékeltesse a gazdasági szaknyelv rendkívül gazdag belső rétegzettségét és, hogy 

meghatározza a gazdasági szaksajtó helyét a gazdasági szaknyelven belül. A gazdasági 

szaknyelv lexiko-szemantikai, szintaktikai és pragmatikai megközelítése (1.2.3.) a 



gazdasági szaknyelv homogenitását biztosító ismérveket sorakoztatja fel a teljesség igénye 

nélkül. A szemantikai és pragmatikai rész a kognitív nyelvészeti részt is előkészíti.  Az 1.3. 

A magyar gazdasági szaksajtó nyelve című fejezet rövid történeti bevezető után a dolgozat 

nyelvi korpuszául szolgáló Napi Gazdaság és Világgazdaság című gazdasági szaklapokat is 

bemutatja. A dolgozat a gazdasági szaksajtó nyelvének egyediségét a szaknyelv és a 

zsurnalisztikai elemek keveredésében látja, s ezeket példákkal szemlélteti. Az első fejezet a 

célkitűzések, a problémafölvetés és a hipotézisek megfogalmazásával zárul (1.4.).  

 A 2. fejezet az anyag és a módszerek ismertetetését tartalmazza. A 2.1. alfejezet a 

kutatás módszerének elméleti hátterét ismerteti, és áttekintést nyújt a kognitív 

szemantikával (2.1.1.–2.1.2.), a mentális lexikonnal (2.1.3.) és a szóasszociációval 

kapcsolatos (2.1.4.), az értekezés szempontjából releváns ismeretekről. Az empirikus 

kutatás aktuális gazdasági környezetével kapcsolatos információkat a 2.1.5. alfejezet 

tartalmazza. A 2.2. alfejezet a kutatás nyelvi korpuszát, a kísérletben résztvevő 

személyeket és az alkalmazott eljárásokat és módszereket mutatja be. A 2.2.1. alfejezet 

gazdasági szakszavak gyakoriságát és jelentésismeretét, valamint a szaksajtóban való 

gyakoriságát vizsgáló mérést ismerteti. A 2.2.2. alfejezet gazdasági szakszavak 

szóasszociációs vizsgálatát, majd a gazdasági válaszszavak és a hívószavak szaksajtóbani 

gyakoriságának kapcsolatát vizsgáló mérést mutatja be. A 2.2.3. alfejezet a dolgozatban 

gazdasági szaknyelvi szövegek elemzésénél alkalmazott kognitív eljárásokat ismerteti 

(keretszemantika, mentális tér és fogalmi integráció). 

 A 3. fejezet az empirikus kutatás eredményeit tartalmazza. A 4. fejezet az 

empirikus kutatás eredményeinek a megvitatása. Az 5. fejezet három, a gazdasági 

szaksajtóból vett szaknyelvi szöveg kognitív nyelvészeti elemzésével tárja föl az 

ambiguitás lehetőségeit a gazdasági szaknyelvben. Végül a 6. fejezet a következtetéseket 

vonja le. A disszertáció a Tézisekkel zárul. 

 

 

 

 

 



III. Anyag, módszer, a kísérletben részt vevő személyek 

 

 A kutatás a gazdasági szaknyelven belüli kettős lexikai hozzáférést és az ebből 

következő ambiguitási lehetőségeket tárja föl. A korpusz a Magyarországon jelenleg 

fajsúlyos szaksajtóként számon tartott Világgazdaság üzleti napilap és Napi Gazdaság 

üzleti és pénzügyi hírlap szókincse és szövegrészletei. A kísérletben részt vevő személyek 

budapesti felsőoktatási intézmények hallgatói (életkor: 18-25 év). A hallgatók egyik 

csoportja szakembernek tanul (BGF), másik csoportja azonban semmilyen formában nem 

foglalkozik professzionális szinten gazdasággal (ELTE és más nem gazdaságtudományi 

felsőoktatási intézmények).  

A fenti célkitűzés megvalósítása az alábbi módszerek, eljárások és mérések segítségével 

történik: 

(1) Az első mérésben egy kérdőíves felmérés keretében egy gazdasági szaknyelvi 

korpuszban (a gazdasági szaksajtóból vett 44 szakkifejezés) meghatároztam a bázisszintet, 

illetve a bázisszinthez képest a vizsgált gazdasági szaknyelvi metaforák és metonímiák 

pozícióját.  

A bázisszint meghatározásánál a kutatás a bázisszint ismérvei közül (l. Kiefer 

2007:94; Tolcsvay Nagy 2011:30) a gyakoriságot és a jelentésismeretet vette alapul. A  

leggyakoribb szavak jelentéséből származtathatók a tipikalitási feltételek, amely mentén 

aztán elrendeződnek az altípusok. A gyakoriság egy szó konvencionalizáltságát, 

elfogadottságának mértékét jelenti (Tolcsvai Nagy 2011). Egy szó nagymértékű 

konvencionáltsága pedig egyenértékű azzal, hogy a beszédközösség tagjai pontosan, illetve 

jól ismerik a szó jelentését. Ezenkívül e két ismérv mérhető is.  

 A bázisszint megítélésénél a gyakoriság és a jelentésismeret aspektusain kívül 

további fontos szempont a szavak metaforikus vagy metonimikus szerkezete. A bázisszintű 

és a bázisszint alatti szavak között ugyanis a metaforikus, illetve a metonimikus szerkezet 

szempontjából is különbözőség állhat fenn. A bázisszintű szavak esetében ugyanis 

alapnevekről van szó. „Az alapszinten a dolgokat „holisztikusan”, egységes egészként 

észleljük, az alacsonyabb szinthez tartozó nevek esetében ezzel szemben különféle 

megkülönböztető jegyekre van szükségünk ahhoz, hogy például a különféle virágok, 

székek, kutyák között különbséget tudjunk tenni.„ (Kiefer 2007:23). Eszerint a gazdasági 

szaknyelvben a kamat bázisszintű szó, míg az kamatláb a bázisszint alatt van. 



A mérés korpusza a gazdasági szaksajtóban (Napi Gazdaság, Világgazdaság) 2012. 

január-június időszakban előforduló 44 gazdasági tartalmú szó, kifejezés. A szavak két 

csoportba oszthatók: 

(i) nem metaforikus és nem metonimikus szerkezetű szavak (vagy e tekintetben 

elhomályosultak) (14 szó) 

adó, adósság ár, bank, befektetés, csőd, gazdálkodás, hitel,  kamat, pénz,  piac, számla, 

tőke, üzlet;     

(ii) metaforák és metonímiák (30 szó) 

 adóalap, adókulcs, adósságcsapda, állampapír, árfolyam, árrés, árszint, árverés,  

cégbedőlés, csődvédelem, eurózóna,  folyószámla, futamidő, hitelkeret, kamat, kamatláb, 

kamatteher, kamatvágás, költségvetés, leánybank, létszámleépítés, munkahelyteremtés, 

pénzromlás,  piaci szereplők, számlaforgalom,  tőkeáramlás, tőzsdeparkett, üzletág, 

üzletlánc, valutaövezet; 

 

 Az adatközlők (18 és 25 év közötti felsőoktatási intézményben gazdasági 

tanulmányokat nem folytató hallgatók) egy Likert-féle skálán jelölhették be, hogy milyen 

mértékben ismerik az adott szavakat ( pontosan ismerem a szó jelentését, nagyjából 

ismerem a szó jelentését, a szót ismerem, a jelentést nem, soha nem találkoztam a szóval), 

illetve, hogy milyen gyakran használják, látják, hallják azokat (soha, nagyon ritkán, néha, 

gyakran, mindig). 

Ezt követően a fenti 44 szó előfordulási gyakoriságát a Napi Gazdaság 12 

számában állapítottam meg egy számossági vizsgálat keretében. A vizsgált lapszámok a 

2012 januárjától júniusáig terjedő időszakban jelentek meg. Ez az időszak tehát azonos a 

hallgatók körében folytatott jelentésismereti és szógyakorisági felmérés idejével. A 

naponta megjelenő Napi Gazdaság minden második heti számaiból random módon 

választottam ki a vizsgálandó lapszámot. Végezetül a nem szakemberek által megadott 

gyakorisági értékeket összehasonlítottam a szaksajtóbani gyakorisággal. 

 

 



 (2) A második mérésben a metaforák és metonímiák forrás- és céltartományának 

kapcsolatát a lexikai hozzáférés szóaktiválási szakaszában egy szóasszociációs teszt 

keretében vizsgáltam.  

 A mérésben 100 fő BGF-es hallgató (szakember) és 100 fő ELTE-s hallgató (nem 

szakember) vett részt. 

  A szóasszociációs teszt 55 szóból áll (l. 3. sz. melléklet 14. o.). Az 55 szóból csak 

21 szó esetében végeztem vizsgálatot. A többi hívószó a szaknyelvi kontextus 

megteremtését szolgálja, illetve az első négy szó a ráhangolódást. A szaknyelvi kontextus 

megteremtése azért fontos, mert az asszociációs szólistán szerepelnek kettős 

jelentéshasználatú szavak is (köznyelvi és szaknyelvi jelentés): MÉRLEG, FORRÁS stb. 

A vizsgált szavak két csoportba oszthatók, a velük kapcsolatos célkitűzések a következők: 

(i) a gazdasági szaksajtóban előforduló szaknyelvi és köznyelvi jelentéssel is rendelkező 

10 szó (BIKA, FORGALOM, FORRÁS, MEDVE, MÉRLEG, MUTATÓ, OLLÓ, 

PAPÍR, PARKETT, SZEREPLŐK) poliszém voltának kimutatása szemantikai 

előfeszítéssel, tehát a szaknyelvi és forrástartomány-, illetve IKM-függő válaszok 

számbavétele; 

(ii) annak kimutatása, hogy 10 + 1 bázisszint alatti metaforikus vagy metonimikus hívószó 

esetében (ADÓALAP, ADÓKULCS, ADÓSSÁGCSAPDA, ÁRRÉS, CÉGBEDŐLÉS, 

CSŐDVÉDELEM, HITELKERET, KAMATLÁB, KAMATVÁGÁS, 

TŐKEÁRAMLÁS, TŐZSDEPARKETT) hasznosítja-e a nem szakember a szakszavak 

értelmezésekor a metaforát és a metonímiát mint kognitív folyamatot, tehát használja-e 

a forrástartományt vagy az IKM-et a feltételezhetően hiányzó szakmai ismeretek okán. 

(Ebbe a második csoportba tizenegyedik szóként bevontam a TŐZSDEPARKETT szót 

is. Ez abból a célból történt, hogy összehasonlítsam az (i) csoportban szereplő 

PARKETT szóval. Mindkét szó jelentése ugyanis ugyanaz ’ a tőzsdetermi kereskedés 

helyszíne’.) 

 

 

 



Az adatok elemzését az alábbi kérdések alapján végeztem: 

(a) Hány és milyen asszociációt adott meg az ELTE és a BGF a kettős jelentéshasználatú 

BIKA-hívószócsoportban és a bázisszint alatti ADÓALAP-hívószócsoportban?  

(b) Milyen az ELTE és a BGF szaknyelvi és köznyelvi válaszszavainak aránya? 

(c) Hányféle típusú válaszszó érkezett a hívószavakra a szaknyelvi (gazdasági) és a 

köznyelvi kategóriában? 

(d) Hány közös köznyelvi, illetve közös szaknyelvi (gazdasági) válaszszó érkezett egy 

adott hívószóra az ELTE és a BGF hallgatóitól? 

 A mérés további szakaszában a vizsgált hívószavak szaksajtóban való előfordulási 

gyakoriságát hasonlítottam össze a hívószavakra beérkező szaknyelvi (gazdasági) 

válaszszavak számával, azzal a céllal, hogy megállapítsam a közöttük fennálló kapcsolatot. 

A kutatás azt feltételezte, hogy ha egy hívószónak a gazdasági szaksajtóban való 

előfordulási gyakorisága magas, akkor a szakembernek tanuló kísérleti személyek 

csoportja is magasabb számban ad meg gazdasági jellegű válaszszavakat, mint a nem 

szakembercsoport, azaz a két csoport gazdasági szaknyelvi válaszai közötti 

számszerűsíthető különbség növekszik.  

 (3)  A kutatás a forrás- és céltartomány kapcsolatát a kognitív szemantikai 

eszközeivel  gazdasági szaknyelvi szövegeken is vizsgálja.  

 Az első elemzés a Napi Gazdaság 2010. január 25-ei száma alapján a medve szó 

poliszém voltát mutatja ki (Molnár Gergely 2010. Sokáig maradhat a medve. Véget érhet a 

tíz hónapos tőzsdei emelkedés. Napi Gazdaság. XX./16: 1.), feltárva, hogy hogyan 

kapcsolódik kognitív nyelvészeti megközelítésben a medve szó gazdasági jelentése 

’csökkenő árfolyamok’ a medve mint élőlény harcmodorához. A második elemzés a 

Világgazdaság 2010. március 9-ei száma alapján egy szövegrészletben mutat rá a 

többjelentésű mérleg szó okozta ambiguitásra a gazdasági szaknyelvben (Stiglitz, J. E. 

2010. Egyelőre túl nagyok a deficitcsökkentés veszélyei. Világgazdaság. 42/47: 16.). A 

kutatás ezen része azt vizsgálja, hogy hogyan jut el az olvasó az igazságosság (Justicia) 

mérlege mentális térből a számviteli mérleg mentális térbe egy adott kontextusban (vö. 

Kövecses–Benczes 2010). Mind a két elemzés a kognitív nyelvészet által ismertté vált 

keretszemantika eszközeivel tárja fel az adott szavak kettős használati lehetőségeit. A 



harmadik elemzés a Napi Gazdaság 2010. október 7-ei számából származó szövegrészleten 

a fogalmi integráció (Fauconnier–Turner 2002) segítségével mutat rá a gazdasági 

szaknyelvben is tetten érhető jelentésintegrációra. (Napi 2010. Király szerint büntetés a 

hazai bankadó mértéke. Napi Gazdaság. XX./195: 2.). 

 

IV. Tudományos eredmények, tézisek 

 

 A vizsgált gazdasági szavak bázisszintű és bázisszint alatti kategóriákba történt 

besorolása alapján erős és szignifikáns kapcsolat van a nők és férfiak által megadott 

jelentésismereti értékek (0,975) és a nők és  férfiak által megadott gyakorisági 

értékek (0,988) között. Erős és szignifikáns a kapcsolat nemeken belül a 

jelentésismereti és a gyakorisági értékek  között is (férfiak: 0,916; nők: 0,914). 

 

 A nem szakemberek által megadott, a bázisszintű és a bázisszint alatti szavakra 

vonatkozó gyakorisági értékek közepesen erős kapcsolatban vannak a szaksajtó 

gyakorisági értékeivel (nők: 0,674; férfiak: 0,682).  

 

 A bázisszint és a bázisszint alatti szint elkülönülését igazolja, hogy a bázisszintű 

szavak esetében erősebb a korreláció a szaksajtó és a kérdőív gyakorisága között 

(r=0,593, sig: 0,004), mint a nem bázisszintű szavak esetében (r=0,505, sig: 

0,017).  

 A szóasszociációs vizsgálat alapján megállapítható, hogy a szakember mind a 

bázisszint alatti hívószavakra, mind a kettős jelentéshasználatú (aktív gazdasági és 

aktív köznyelvi jelentésű) hívószavakra nagyobb arányban és többféle gazdasági 

szaknyelvi válaszszót ad meg, mint a nem szakember. Ez az eredmény igazolja a 

kísérletben részt vevő szakember és nem szakember szakmai műveltsége közötti 

különbségét. 

 



 

1. ábra. Az ELTE és a BGF szaknyelvi (gazdasági) válaszai a bázisszint alatti hívószavakra 

 

 

           2. ábra. Az ELTE és a BGF szaknyelvi (gazdasági) válaszai a kettős jelentéshasználatú hívószavakra 

 

Szaknyelvi válaszok mennyisége:  

Bázisszint alatti ADÓALAP-hívószócsoport: BGF: 837; ELTE: 640;  

Kettős jelentéshasználatú BIKA-hívószócsoport: BGF: 308; ELTE: 162.  

 

Szaknyelvi választípusok mennyisége:  

Bázisszint alatti ADÓALAP-hívószócsoport: BGF: 406; ELTE: 307; 

Kettős jelentéshasználatú BIKA-hívószócsoport: BGF: 139; ELTE: 104; 

 

 A szóasszociácós vizsgálat alapján az is megállapítható, hogy a bázisszint alatti 

hívószavakra (ADÓALAP-hívószócsoport) nagyobb arányban érkeztek gazdasági 

szaknyelvi válaszszavak (1477), mint a kettős jelentéshasználatú (aktív gazdasági 

és aktív köznyelvi jelentésű BIKA-hívószócsoport) hívószavakra (470). Ezenkívül 

a bázisszint alatti hívószavakra többféle szaknyelvi választípus (733) érkezett, mint 
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a kettős jelentéshasználatú hívószavakra (243). Ez a bázisszint alatti hívószavak 

erősebb szaknyelvi kötését igazolja.  

 

 A közös válaszavak alapján megállapítható, hogy a BGF és az ELTE a bázisszint 

alatti ADÓALAP-hívószócsoportban nagyobb arányban adott meg közös 

szaknyelvi válaszszót (947), mint köznyelvit (90), a kettős jelentéshasználatú 

BIKA-hívószócsoportban pedig nagyobb arányban adott meg közös köznyelvi 

válaszszót (1133), mint szaknyelvit (256). Ez újfent az ADÓALAP-hívószócsoport 

erősebb szaknyelvi beágyazódottságát igazolja.  

A BGF és az ELTE közös köznyelvi és közös szaknyelvi válaszait elemezve 

megállapítható, hogy a legerősebb kapcsolat a BGF és az ELTE csoportja között a 

kettős jelentéshasználatú BIKA-hívószócsoport köznyelvi asszociációban valósul 

meg (1133 közös választípus). Az összesítésben azonban a közös szaknyelvi és a 

közös köznyelvi választípusok közötti különbség elenyésző: közös köznyelvi 

válasz: 1223, közös szaknyelvi válasz: 1203. Az eredmény a kísérletben részt vevő 

személyek iskolázottságával függhet össze. 

 

 A szóasszociáció hívószavainak a szaksajtóbani gyakoriságát összehasonlítva a 

szakember (BGF) és a nem szakember (ELTE) gazdasági asszociációinak 

mennyiségi különbségével megállapítható, hogy nem igaz az a hipotézis, amely 

szerint, ha egy gazdasági hívószó gyakori a szaksajtóban, akkor a szakember (BGF) 

és a nem szakember (ELTE) gazdasági válaszszavai közötti mennyiségi különbség 

növekszik. (ADÓALAP-hívószócsoport: t- sig: 9,0181179E-07; BIKA-

hívószócsoport: t-sig: 0,007843617). 
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