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MANYE Fordítástudományi szakosztály beszámoló: 
eredmények – 2019, tervek – 2020 

2020. január 30. 
 
 
2019. évi eredmények 
 

• MANYE konferencia 
2019. ápr. 15-16. 
2 hagyományos Fordítástudományi szekció (12 előadás) 
+ Műhely a fordítói kompetenciákról (6 előadás) – szervezők: Bakti Mária, Dróth Júlia, 
Lesznyák Márta 
 
• Kísérlet a fordítói klaszter újraélesztésére (2 találkozó) 
ernyőszervezetet igénye: piaci szereplők + oktatási intézmények + iparági fejlesztők 
Linguapark klaszter: Riesz Zoltán, Moravia és Kincse Szabolcs, NYEST 
MFTE: Lakatos-Báldy Zsuzsanna  
célkitűzés: ismeretátadás iparból + gyakornoki lehetőség biztosítása 
 
• Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában  
konferenciakötet – megjelent (L’Harmattan Kiadó) 

 
2020. évi feladatok 
 

• Fordítástudomány folyóirat online 
Az MTA KIK OJS platformja 
Elérhetőség: https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/index 
Könnyebb hozzáférhetőség 
Kéziratok beküldése: továbbra is Klaudy Kinga professzorasszonynak 
DOI azonosítók 
Megnövekedett hivatkozások 
Idézéskapcsolat 
Közlemények automatikus rögzítése 
Könnyebb hivatkozhatóság 
 
• kisMANYE konferencia - Miskolci Egyetem 
2020. január 27. 
Dróth Júlia képviselte a szakosztályt, előadóként és résztvevőként a szakosztály számos 
tagja jelen volt 
 
• KRE fordítástudományi szakmai nap 
A 2020. január 30. 
program kialakítása, előadók felkérése, a konferencia szervezése, előadások 
 
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen írnának korpusznyelvészeti témájú cikket a 
konferenciakötetbe. Lektorálás után lehetőséget adunk a cikkek megjelentetésére. 
Jelentkezés: Dróth Júlia droth.julia@gmail.com  
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• Könyvsorozat elindítása: Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről 
Közreadó: MANYE Fordítástudományi Szakosztály 
DOI hivatkozások 
REAL, az MTA Könyvtárának repozitóriuma archiválja 
Online elérés: www.forditastudomany.hu 
 
Publikálási lehetőség a szakosztály tagjainak: várjuk a tagság jelentkezését a publikálásra, 
ötleteket is szívesen fogadunk megjelentethető tanulmánykötetekre. Jelentkezés: Seidl-
Péch Olívia oseidlpech@gmail.com és Robin Edina robin.edina@gmail.com  
 
• Előkészületben az első kötet: Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon 
Szerk: Robin Edina és Seidl-Péch Olívia 
 
• Ünnepi konferencia - a MANYE fennállásának 30. évfordulóján 
2020. április 6. 
javaslat előadóra Heltai Pál személyében 
 
• Javaslat kiegészítő rendezvényre 
Fordítástudományi svédasztal: beszámolókkal egybekötött tapasztalatcsere 
Valamikor a tavaszi félév folyamán kerülhetne rá sor, várjuk a vezetőség javaslatait az 
időpontra. 

 
 
 
Budapest, 2020. január 30. 
 
 

a szakosztály társelnökei: Dróth Júlia, Robin Edina, Seidl-Péch Olívia 


