
XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – GYIK 
 

 

Mik a fontosabb határidők? 

Jelentkezés (jelentkezési lap elküldése):   2019. január 2. és február 11. között. 

Az összefoglalók (absztraktok) feltöltési határideje: 2019. január 2. és február 11. között. 

Visszajelzés (elbírálás) az absztraktok elfogadásáról: 2019. március 3. 

A részvételi díj befizetése:  2019. március 14. (korai);1 március 22. 

(normál) 
 

A kongresszuson való részvétel lemondásának határideje (50%-os visszatérítéssel): 2019. 

március 3. 

 

Hova küldjem a jelentkezési lapot? 

Az alábbi e-mail címre kell elküldeni: manyekongresszus2019@gmail.com 

 

Elegendő, ha a jelentkezési lapot küldöm be? 

Csak akkor elegendő, ha csak résztvevőként szeretne valaki részt venni a kongresszuson. 

Amennyiben előadóként szeretne regisztrálni, akkor a jelentkezési lap beküldésén kívül 

absztraktot kell feltölteni az EasyChair rendszerbe. Mindkét lépés szükséges ahhoz, hogy 

előadást tarthasson valaki a Kongresszuson. 

 

Hol tudom feltölteni az absztraktot? 

A kongresszus honlapján keresztül lehet eljutni az EasyChair rendszerbe; azon a felületen 

lehet az absztraktot feltölteni: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html 

 

Hol tudok számlát kérni? 

Az alábbi e-mail címre kell egy levelet küldeni arról, hogy milyen névre, hány főre, milyen 

összegről kéri a számla kiállítását: manyekongresszus2019@gmail.com 

 A PhD hallgatók (doktoranduszok és doktorjelöltek) és az egyetemi hallgatók jelezzék valamilyen 

módon (a számlakérőn vagy e-mailben), hogy a kedvezményes 14.000/17.000 Ft-os díjat fizetik, és 

arról kérik a számla kiállítását! 

 

Hova kell utalni a részvételi díjat? 

A kongresszusi bankszámla adatai:  

Bank: ERSTE Bank Hungary Rt.   

A kongresszus bankszámlaszáma: 11600006-00000000-83689842 

SWIFT: GIBAHUHB  

IBAN: HU56 11600006-00000000-83689842 

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

 A résztvevők könnyebb beazonosítása miatt kérjük, hogy az átutalást igazoló banki „befizetési 

bizonylatot” legyenek szívesek a kongresszus e-mail címére továbbítani 

(manyekongresszus2019@gmail.com). Ez alapján a végleges számla kiállítása is jelentősen 

egyszerűbb. 

 Számlaigény: Kérjük, hogy számlaigényét a jelentkezéskor jelezze! Ha a befizetéshez előzetesen 

számlára van szüksége, kérjen proforma (előleg-) számlát a manyekongresszus2019@gmail.com e-
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mail címen! A számlázáshoz szükséges adatokat is legyenek szívesek megadni (vevő neve, pontos 

számlázási címe, a számla összege; továbbá a kongresszusi résztvevők neve). Kérjük, hogy az 

intézményi befizetéseknél is jelezzék külön, hogy pontosan kiknek a nevére fizetik be a részvételi 

díjat és küldjék el a befizetési bizonylatot a kongresszusi e-mail címre. 

 

A részvételi díj befizetéséhez szükségünk lenne egy írásos ajánlatra, amelynek alapján az 

egyetemen egy megrendelő elkészítését követően tudnánk befizetni a részvételi díjat az 

egyetemen keresztül, számla ellenében. 

A kongresszus „árajánlata” a körlevelekben olvasható. Ezen kívül az egyetemi befizetést 

úgynevezett „proforma számla” kiállításával tudjuk segíteni. Ennek kiállításához ugyanazok 

az adatok szükségesek, mint a normál számla kiállításához: vevő neve, címe (esetleg 

adószáma); hány fő (név szerint); befizetés összege. 

 

Jelentkezni szeretnék az idei MANYE kongresszusra egy angol/német/francia/stb. 

nyelvű előadással - olvastam a kiírásban, hogy erre van lehetőség. Az lenne a kérdésem, 

hogy az absztraktot feltölthetem-e német nyelven, vagy azt magyarul kell beadni. 

Amennyiben idegen nyelven szeretne előadást tartani, kérjük, hogy az absztraktot is idegen 

nyelven (elsősorban angol nyelven) legyen szíves feltölteni. Mivel a kongresszus nyelve 

alapvetően magyar, ezért azt javasoljuk, hogy kizárólag azok a kollégák tartsanak idegen 

nyelven előadást, akiknek nem magyar az anyanyelve. 

 

Társszerzős előadásoknál előadásonként vagy szerzőnként kell-e regisztrációs díjat 

fizetni ? 

Mindenki fizet részvételi díjat, aki részt vesz a konferencián. Ha ketten jegyeznek egy 

előadást, és mindketten részt is vesznek, akkor mindketten. Ha ketten (hárman/hatan) 

jegyeznek egy előadást, de csak egyetlen szerző vesz részt a konferencián (és mutatja be a 

közös munkájukat), akkor csak egyvalaki fizet részvételi díjat. 

 

Egy résztvevő hány előadást tarthat? 

Egy résztvevő egy előadást tarthat a kongresszuson, továbbá egy műhelyben is 

közreműködhet társszerzőként. (Összesen a kongresszuson maximum 1,5 előadással.) 

 

Mit jelent a műhely?  

A műhelyek teljes időtartama 120 perc; ezeket egy téma köré szervezve, 5-10 előadással lehet 

megpályázni. A műhely egy központi téma köré szervezett, tudományos előadásokból álló 

szekció, melynek keretében általában kutatócsoportok mutatják be folyó kutatásaikat. Az 

absztraktot a műhely vezetője nyújtja be. Az absztraktok terjedelme max. 500 szó. Az 

absztrakt tartalmazza: a műhely és az előadások címét, a műhely témáját, célját, vizsgálati 

módszereit, a fontosabb forrásokat és az eredmények rövid összefoglalását. 

 

Ha műhely résztvevője vagyok, kell-e jelentkeznem és be kell-e fizetnem a regisztrációs 

díjat? 

Igen, a műhelyek előadóinak – a többi résztvevőhöz és előadóhoz hasonlóan – jelentkezési 

lapot kell leadniuk és a regisztrációs díjat is be kell fizetniük. 

 

Levelező tagozaton vagyok PhD hallgató. Rám is vonatkozik a PhD hallgatók 

kedvezményes részvételi díja? 

Igen, a PhD hallgatók kedvezményes részvételi díja a nappali és a levelező tagozatos PhD 

hallgatókra és az egyetemi hallgatókra egyaránt vonatkozik. 

 



Nem jelentkeztem és nem fizettem részvételi díjat, de csak egyetlen előadást szeretnék 

meghallgatni / csak egyetlen napra jönnék stb. 

A kongresszuson az vehet részt, aki jelentkezett rá és legkésőbb március 22-ig befizette a 

részvételi díjat. 

A sok érdeklődőre való tekintettel lehetőséget biztosítunk a részvételi díj befizetésére a 

kongresszus napjáig. Erre lehetőség van a) banki átutalással a kongresszus számlájára, vagy 

b) postai befizetéssel (rózsaszín csekken). 

A kedvezményezett neve: MANYE (XXVII. kongresszus) 

Bank: ERSTE Bank Hungary Rt.   

A kongresszus bankszámlaszáma: 11600006-00000000-83689842 

Az átutalást igazoló dokumentumot (banki bizonylat vagy postai csekk) a regisztrációnál 

kérjük bemutatni. 

 

 

A kongresszuson elhangzott előadást mikorra, hova és milyen formában kell beküldeni? 

(Publikáció) 

A XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS kötetébe a 

tanulmányok leadási határideje 2019. június 15. 

A publikálásról az 5. körlevélben értesítettük a kongresszus előadóit, ez a kongresszus 

honlapjáról letölthető: 

http://www.kre.hu/btk/images/doc/XXVII_manye_5_korlevel_kotet.pdf 

A kötetben a plenáris előadások, a Brassai-előadások, a szekcióelőadások és a 

műhelyelőadások írott verziója fog megjelenni. Kérjük a műhelyek vezetőit, hogy a 

műhelytagokat külön is értesítsék a tudnivalókról. 

A kéziratokat a következő e-mail-címre várjuk: manye27kongresszusikotet@gmail.com 
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