
 
 

ELSŐ KÖRLEVÉL 
-MANYE XXIX- 

 

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)  

és a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézete  

 

2023. március 17-18-án 

rendezi meg 

a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában  

(1094, Budapest, Tűzoltó u. 37-43.)  

a XXIX. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST, 

melynek témái: tudásmegosztás, információkezelés, alkalmazhatóság 

 

A kongresszus honlapja: https://semmelweis.hu/szaknyelv/manye-xxix/ 

 

 

PROGRAMBIZOTTSÁG 

Fóris Ágota (elnök), Prószéky Gábor, Bóna Judit, Doró Katalin, Fogarasi Katalin,  

Károly Krisztina, Klaudy Kinga, Kuna Ágnes, Mány Dániel, Navracsics Judit, Sárdi Csilla,  

Sólyom Réka, Tóth Szergej 

 

 

SZERVEZŐBIZOTTSÁG 

Fogarasi Katalin (elnök), Pálinkás Magdolna (titkár), Fata Ildikó, Mány Dániel 

Bakó Alexandra, Barta Andrea, Borda Szandra, Császár Judit, Horváth Ágnes, Ittzés Dániel, 

Marshall Barbara, Putz Mónika, Szilágyi Rita, Takács Tímea, Tick Vera, Vágási Tünde,  

Varga Éva Katalin, Zimonyi Ákos 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA 

 

A kongresszusra jelentkezni lehet 

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

befizetésével, illetve 

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

A jelentkezés lépéseiről és az absztraktok feltöltésének folyamatáról a kongresszus honlapján 

adunk részletes tájékoztatást: https://semmelweis.hu/szaknyelv/manye-xxix/ 

Jelentkezési lap: https://forms.gle/TheJdXXyPXkSTbTL8 

Absztrakt feltöltés: https://easychair.org/conferences/?conf=manye29 

 

TUDOMÁNYOS PROGRAM (ELŐADÁSOK, ABSZTRAKTOK)  

 

A kongresszus célja az alkalmazott nyelvészet területén elért legújabb kutatási eredmények 

megvitatása a „tudásmegosztás, információkezelés, alkalmazhatóság” 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 

  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A kongresszuson plenáris meghívott előadások hangzanak el, továbbá a Brassai Sámuel-díj 
legutóbbi kitüntetettjét hallgathatják meg a résztvevők.  
 
Plenáris előadók:  

Prof. Dr. Fóris Ágota, egyetemi tanár 
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar 
 
Prof. Dr. Torzsa Péter, egyetemi tanár 
Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék  
 
Brassai-előadás:  

Dr. habil. Kurtán Zsuzsa, egyetemi docens 

 
Absztraktok benyújtása:  

- Absztraktot benyújtani lehet: szekcióelőadásra, poszter prezentációra.  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 absztrakt 

végén szerepeljen 5 kulcsszó. 

 
- Az absztraktokat az EasyChair felületen (https://easychair.org/conferences/?conf=manye29) 

2022. december 1. és 2023. február 24. között lehet feltölteni. Az absztraktok elfogadásáról a 

jelentkezőket 2023. március 3-ig értesítjük. 

A programbizottság fenntartja a jogot, hogy döntsön az absztraktok szekcióelőadásokba 

sorolásáról. 

 

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-ig kell a MANYE központi számlaszámára befizetni. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE 

 

A részvételi díj befizetését banki átutalással kérjük.  

FIGYELEM! A kongresszus bankszámlaszáma nem azonos a MANYE bankszámlaszámával. 

  

A kongresszusi bankszámla adatai:  

Bank: ERSTE Bank Hungary Rt.   

A kongresszus bankszámlaszáma: 11600006-00000001-96398549 

- Átutaláskor a „Közlemény” rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét. 

- Lemondás: 2023. március 3-a 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 jelezze! Ha a befizetéshez 

előzetesen számlára van szüksége, kérjen proforma (előleg-) számlát a 

manye2329@gmail.com e-mail címen! 

 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK 

 

MANYE tagoknak PhD hallgató MANYE tagoknak Nem MANYE tagoknak 

12 000 10 000 17 000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A részvételi díj a következőket foglalja magában: 

- előadási és részvételi lehetőség a kongresszuson, 

- kongresszusi csomag, 

- fogadás (első este), 

- kávé, üdítő, pogácsa (kávészünetek), 

- az elhangzott előadás írásbeli változatának megjelentetése a kongresszusi kötetben (pozitív 

elbírálás esetén), 

- a kongresszusi plenáris, poszter- és szekcióelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet 

elektronikus formában. 

 

Budapest, 2022. november 29. 

 

 

 

Prószéky Gábor 

a MANYE elnöke 

ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpont 

 

 

 

Fóris Ágota 

a Programbizottság elnöke 

a MANYE alelnöke, KRE BTK MNYIKI 

Fogarasi Katalin 

a Szervezőbizottság elnöke 

 a SE Szaknyelvi Intézet igazgatója 

 
 

 

 


