
 
 

 
ELSŐ KÖRLEVÉL 

 
 

XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS 
NYELVEK, NYELVVÁLTOZATOK, KÖVETKEZMÉNYEK 

 

időpontja:  

2021. április 19-20. (hétfő-kedd) 
 

helyszíne:  
 online 

 

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar  
és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)  

 
2021. április 19-20-án  

rendezi meg a  
 

XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST. 
 

A kongresszus központi témája: 
NYELVEK, NYELVVÁLTOZATOK, KÖVETKEZMÉNYEK 

A kongresszus honlapja: https://mftk.uni-pannon.hu/manye-28-kongresszus 
 

 
 

Programbizottság: 
Navracsics Judit (elnök), Csernicskó István, Fenyvesi Anna, Fóris Ágota, Hortobágyi Ildikó, 
Klaudy Kinga, Markó Alexandra, Nádor Orsolya, Prószéky Gábor, Tóth József, Tóth Szergej, 

Tóth Valéria 

 
Szervezőbizottság: 

Bátyi Szilvia (elnök), Csillingh Erika, Fábián Gyöngyi, Fata Ildikó, Forintos Éva, Parapatics 
Andrea, Pelczéder Katalin, Simon Ágnes, Vigh-Szabó Melinda, Zsigmond Anikó 

 



JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA 

 

A kongresszusra jelentkezni lehet 

- előadóként: (1) jelentkezési lap kitöltésével, (2) absztrakt benyújtásával és a (3) részvételi díj 
befizetésével, illetve 

- résztvevőként: (1) jelentkezési lap kitöltésével és a (2) részvételi díj befizetésével. 

A jelentkezés lépéseiről a kongresszus honlapján adunk részletes tájékoztatást: https://mftk.uni-
pannon.hu/manye-28-kongresszus 

 

TUDOMÁNYOS PROGRAM 

(ELŐADÁSOK, ABSZTRAKTOK) 

 

A kongresszus célja az alkalmazott nyelvészet területén elért legújabb kutatási eredmények megvitatása a 
„nyelvek, nyelvváltozatok, következmények” témaköréhez kapcsolódva. Az alkalmazott nyelvészet 
minden területéről várjuk a kongresszuson részt venni kívánók jelentkezését, a kongresszus témájához 
kapcsolódó előadásokkal. 

A kongresszus tervezett szekciói: a magyar mint anyanyelv; a magyar mint idegen nyelv; alkalmazott 
névtan; anyanyelv-pedagógia, beszédkutatás; diskurzuselemzés; finnugrisztika; fordítástudomány; 
interkulturális kommunikáció; két- és többnyelvűség; kisebbségi nyelvek, nyelvi kisebbségek; 
kommunikáció; kontrasztív nyelvészet; lexikológia és lexikográfia; nyelvpedagógia; nyelvpolitika, 
nyelvtervezés, nyelvi jogok; pragmatika; pszicholingvisztika; szaknyelvek; számítógépes nyelvészet és 
nyelvtechnológia; szociolingvisztika; szövegtan; terminológia és terminográfia stb. 

 

A kongresszuson plenáris meghívott előadások hangzanak el a magyar nyelvvel kapcsolatos alkalmazott 
nyelvészeti kutatási eredményekről, továbbá a Brassai Sámuel-díj legutóbbi kitüntetettjét hallgathatják meg a 
résztvevők. 

Plenáris előadók: Navracsics Judit, Váradi Tamás 

Brassai-előadás: Dróth Júlia 

 

Absztraktok benyújtása: 

- Absztraktot benyújtani lehet: szekcióelőadásra vagy műhely-szekcióra.  

- A szekcióelőadásokat 20 perces (15 perc előadás + 5 perc vita) szakaszokban tartjuk. Az absztraktok 
terjedelme legkevesebb 100, legfeljebb 250 szó. Az absztrakt tartalmazza: a kutatás elméleti hátterét, 
célját, módszereit és a várható, illetve a kapott eredmények rövid összefoglalását. Az absztraktokban 
kérjük a hivatkozások mellőzését. Az absztrakt végén szerepeljen 5 kulcsszó. 

- A műhelyek teljes időtartama 75 perc; ezeket egy téma köré szervezve, 4–5 előadással lehet 
megpályázni. A műhely egy központi téma köré szervezett, tudományos előadásokból álló szekció. Az 
absztraktot a műhely vezetője nyújtja be, terjedelme legfeljebb 500 szó. Az absztrakt tartalmazza: a 
műhely címét, témáját, elméleti hátterét, célját, vizsgálati módszereit és a várható, illetve a kapott 
eredmények rövid összefoglalását. 

- A jelentkezésről és absztraktok feltöltésének folyamatáról a kongresszus honlapján található 
információ: https://mftk.uni-pannon.hu/manye-28-kongresszus 

- Az absztraktokat az EasyChair felületen (https://easychair.org/conferences/?conf=manye28) 2021. 
január 15. és február 4. között lehet feltölteni. Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2021. 
február 25-éig értesítjük. 

- A programbizottság fenntartja a jogot, hogy döntsön az absztraktok szekcióelőadásokba sorolásáról.  



RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK 
 
  

MANYE-
tagoknak1 

PhD-hallgatók, egyetemi 
hallgatók, akik egyúttal 

MANYE-tagok1 

Nem MANYE-
tagoknak 

Normál 2021. március 8-áig 5 000 Ft               5 000 Ft             10 000 Ft 
 
A részvételi díj a következőket foglalja magában: 

• előadási és részvételi lehetőség a kongresszuson, 
• a kongresszusi plenáris és szekcióelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet elektronikus formában. 

 
 

JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA 
 

- A kongresszusra jelentkezni online, az e célra szolgáló felületen lehet 
(https://easychair.org/conferences/?conf=manye28) 2021. január 15-étől.  

- A jelentkezés két ütemben történik: a) regisztráció, az űrlap kitöltésével; b) a honlapon megadott 
kritériumok szerint elkészített absztrakt elküldésével. 

 
 
 

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE 
 

- A részvételi díj befizetését banki átutalással kérjük; a számlaszámot a második körlevélben fogjuk 
közzétenni.  Átutaláskor a Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét. 

- Lemondás: 2021. március 25-e előtti lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át tudjuk visszatéríteni, 
ennél későbbi lemondás esetén a befizetett összeget sajnos már nem áll módunkban visszatéríteni. 

- Számlaigény: Kérjük, hogy számlaigényét a jelentkezéskor a honlapon jelezze! Ha a befizetéshez 
előzetesen számlára van szüksége, kérjen proforma (előleg-) számlát a hubay@morphologic.hu e-mail 
címen! 

 
 
 

MANYE-tagság 
 
A tagsági díj 5000 Ft/év. A tagsági lap a https://manye.hu/szervezet/tagsagi-informaciok/ honlapról letölthető.  

- A MANYE-tagság feljogosít a kongresszuson való kedvezményes részvételre.  
- A tagsági díjat minden naptári év február 15-éig kell a MANYE központi számlaszámára befizetni. 

 
  

                                                
1 A kedvezményt azok a MANYE-tagok vehetik igénybe, akik befizetik a 2021. évre szóló tagdíjat. 



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

- A kongresszus munkanyelvei: magyar és angol.  
- A szekciókba és műhelyekbe sorolást a programbizottság és a szervezőbizottság véglegesíti.  

 
 

AZ ELŐADÁSOK MEGJELENTETÉSE 
 

- A plenáris előadásokat, továbbá a szekcióelőadások és a műhelyek alapján írt megfelelő színvonalú 
tanulmányokat elektronikus formában jelentetjük meg. 

- A tanulmányok leadási határidejéről, a leadás módjáról, a tanulmányok hosszáról és a szerkesztéssel 
kapcsolatos tudnivalókról a későbbiek során külön értesítést küldünk.  

 
Kérdéseiket, észrevételeiket a manyekongresszus2021@gmail.com e-mail címre várjuk. 
 
 

HATÁRIDŐK 
 
Jelentkezés (jelentkezési lap feltöltése):    2021. január 15. és február 4. között. 
Az összefoglalók (absztraktok) feltöltési határideje:   2021. január 15. és február 4. között. 
Visszajelzés (elbírálás) az absztraktok elfogadásáról:  2021. február 25. 
A részvételi díj befizetése:     2021. március 8. 
 
A kongresszuson való részvétel lemondásának határideje (50%-os visszatérítéssel): 2021. március 25. 
 
A határidőn túl beérkezett jelentkezéseket és absztraktokat nem áll módunkban elfogadni. 
 
A szervezés gördülékenysége érdekében kérjük a határidők pontos betartását! 
 
 
 
Veszprém, 2021. január 10. 
 
 
 
 
 

Navracsics Judit 
a Programbizottság elnöke 

MANYE, PE MFTK 

Bátyi Szilvia 
a Szervezőbizottság elnöke 

PE MFTK 
 


