
Vezetett szakdolgozatok (megtalálhatók az ELTE Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Könyvtárában): 
 

Szerző neve Dátum Cím 
Karakai Gábor 1994 Difficultés de traduction dues aux différences structurelles et aspectuelles 

entre le français et le hongrois [Strukturális és szemléletbeli különbségek 
a francia és a magyar nyelv között és az ebből eredő fordítási 
nehézségek] 

   
Ruszthy Lívia 1996 L’usage de la construction passive en français et en anglais [A szenvedő 

szerkezet használata a franciában és az angolban] 
   
Sápi Krisztina 1996 L’analyse du discours dans l’examen des critiques cinématographiques 

françaises [Szövegtani elemzések francia filmkritikák tükrében] 
   
Kotzián Anikó 1999 Les proverbes : les difficultés de leur traduction et leur place dans 

l'enseignement [A proverbiumok: fordítási nehézségek és helyük a 
tanításban] 

   
Robinek Ferenc 2000 Étude comparative de l'emploi de temps des langues française et anglaise 

d'après des textes littéraires en prose du 20e siècle [A francia és az angol 
nyelv igeidőhasználatának összehasonlítása 20. századi prózai irodalmi 
szövegek alapján] 

   
Oláh Tímea 2000 Le vin et d'autres boissons dans les proverbes français et dans les 

proverbes hongrois [A bor és egyéb italok a francia és a magyar 
közmondásokban] 

   
Boga, Leïla 2000 Les subordonnées relatives [A vonatkozó mellékmondatok] 
   
Szőts Dávid 2000 Notions religieuses dans les proverbes français et hongrois [Vallási 

fogalmak megjelenése a francia és a magyar közmondásokban] 
   
Kubányi Melinda 2000 Le monde du travail dans les proverbes français [A munka világa a 

francia közmondásokban] 
   
Ökördi Réka 2001 La distribution de la construction infinitive et de la subordonnée en que 

dans le cas de certains verbes opérateurs français ; étude contrastive 
français-hongrois [A főnévi igeneves szerkezet és a hogy-os 
mellékmondat disztribúciója egyes francia vezérigék esetében; francia-
magyar kontrasztív vizsgálat] 

   
Seresi Márta 2001 La femme dans les proverbes français [A nők a francia közmondásokban]
   
Szamosi Tamás 2003 Le cheval dans les proverbes français et hongrois [A ló a francia és a 

magyar közmondásokban] 
   
Nagy Éva 2003 Les proverbes dans les dictionnaires : principes de rédaction et de 

disposition [A közmondások a szótárakban: szerkesztési és elrendezési 
elvek] 

   



Valastyánné 
Nagy Veronika 

2004 Les proverbes et locutions français, espagnols et catalans sur les ethnies 
; les blasons populaires topographiques [Az etnikai csoportokról szóló 
francia, spanyol és katalán közmondások és szólások; a falucsúfolók] 

   
Harsányi Ildikó 2004 Le déroulement et les problèmes spécifiques de la traduction littéraire 

français–hongrois [A francia–magyar műfordítás folyamata és sajátos 
problémái] 

   
Lengyel Tímea 2005 Le chien dans les proverbes français et hongrois [A kutya a francia és a 

magyar közmondásokban] 
   
Kováts Zsófia 2006 L´hypothèse dans le temps, le temps dans l´hypothèse [Feltétel az időben, 

idő a feltételben] 
   
Mohácsi-Gorove 
Anna 

2006 Difficultés orthographiques spéciales des enfants dyslexiques dans 
l’apprentissage de la langue francaise [Diszlexiások speciális helyesírási 
problémái a francia nyelv tanulásában] (integrált szakdolgozat) 

   
Rezessy Anna 2006 La notion de l’ami, du parent et du voisin dans les proverbes français et 

hongrois [A barát, a rokon és a szomszéd fogalma a francia és a magyar 
közmondásokban] 

   
Egri Krisztina 2007 A franciák a proverbiumok tükrében [Les Français à la lumière des 

proverbes] 
   
Gatter Zsófia 2007 L’apprentissage du français chez les sujets dyslexiques – les difficultés 

dans la compréhension des textes [A francia nyelv tanulása diszlexiások 
esetében – a szövegértés nehézségei] (integrált szakdolgozat) 

   
Dull Szabolcs 2007 Nations, minorités ethniques et langues dans les proverbes français 

[Nemzetek, nemzetiségek és nyelvek a francia közmondásokban] 
   
Egri Krisztina 2008 Elements of Modern Life in English Anti-proverbs [A modern élet 

kellékei az angol antiproverbiumokban] (ELTE angol szak) 
   
Matiszlovics 
Dorottya 

2010 L’enseignement du français langue maternelle et des langues étrangères 
aux dyslexiques en France [A francia mint anyanyelv és az idegen 
nyelvek oktatása diszlexiásoknak Franciaországban] 

   
Szebenyi Katalin 2010 La préparation des professeurs de français aux problèmes des 

apprenants dyslexiques en Hongrie et dans les pays francophones [A 
franciatanárok felkészítése a diszlexiások különleges problémáira
Magyarországon és a frankofón országokban] (integrált szakdolgozat) 

 


