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Időpontja: 2019. április 1516. (hétfőkedd) 

Helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 

1146 Budapest, Dózsa György út 2527. 

A kongresszus honlapja: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html 

A kéziratok beküldésének e-mail címe: manye27kongresszusikotet@gmail.com 

 

 

Kedves Kollégák!  

A XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott változatát 

lektorált (elektronikus) tanulmánykötetben tesszük közzé. Ezzel kapcsolatban néhány információt 

szeretnénk megosztani Önökkel. 

 

1. A KÉZIRAT BEKÜLDÉSE  

Kérjük, hogy cikkének magyar nyelvű kéziratát 2019. június 15-ig juttassa el a kongresszusi kötet 

levelezési címére (manye27kongresszusikotet@gmail.com) word formátumban. A kézirat 

terjedelme (Times New Roman betűtípusban, 12-es betűméretben) szóközökkel együtt minimum 

20 000, maximum 25 000 leütés lehet (a szakirodalommal együtt).1 A hivatkozásokat az e 

körlevélben megadott szerkesztési útmutató szerint kérjük elkészíteni. A kéziratok beérkezését 

követően a tanulmányokat lektoráltatjuk. A lektorálási folyamat végeztével, várhatóan 2019 

augusztusában, minden szerzőt értesítünk arról, hogy beküldött kéziratát (változatlan formában vagy 

változtatást kérve) el tudjuk-e fogadni a kötetben történő publikálásra.  

Előre is köszönjük, hogy kéziratát a jelzett határidőig (2019. június 15-ig) elküldi számunkra. 

A tanulmánykötetben – a tudományos konferenciák szokásai szerint – csak eredeti, máshol még meg 

nem jelent tanulmányokat publikálunk. Ezért kérjük a szerzőket, hogy ne küldjenek be máshol már 

megjelent, vagy megjelenés alatt levő írásokat. 

                                                      
1 Kivéve a plenáris előadások anyagát, azok terjedelme maximum 40000 n. 
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2. TARTALMI ÚTMUTATÓ A TANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

A benyújtott kéziratokat a lektori vélemények alapján a) vagy a megírt formában jelentetjük meg, b) 

vagy átírásra (kiegészítésre, rövidítésre, átstrukturálásra stb.) visszaküldjük, c) vagy elutasítjuk. 

 

Kérjük, hogy a szöveg elkészülte után ellenőrizzék az alábbiakat: 

 a tanulmány a kongresszuson elhangzott témában, az előzetes absztraktban is jelzett 

tartalomról szól-e; 

 empirikus (esetleg elméleti) tanulmány; 

 a tanulmány a „bevezetés, módszertan, eredmények, következtetések” felépítésben jelenik-e 

meg; 

 a tanulmány címe tükrözi-e annak tartalmát; 

 a témát elhelyezi-e a nemzetközi és a magyar szakirodalomban; 

 szerepel-e kutatási kérdés, és a tanulmány azt válaszolja-e meg; 

 világosan le van-e írva a kutatás módszertana (pl. résztvevők vagy szövegek, elemzés 

módszere, mérőeszközök); 

 összefoglalja-e a főbb eredményeket (a kutatási kérdések tükrében, illetve a korábbi 

szakirodalommal összevetve); 

 utal-e a kutatás eredményeinek alkalmazhatóságára, hasznára; 

 formailag megfelel-e a szerkesztési útmutatónak. 
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3. SZERKESZTÉSI ÚTMUTATÓ (FORMAI ELŐÍRÁSOK) 

A kézirat terjedelme szóközökkel együtt minimum 20 000, maximum 25 000 leütés lehet (a 

szakirodalommal, az ábrákkal és táblázatokkal együtt; az ábrák és a táblázatok arányosan számítanak 

bele a karakterszámba). Kérjük, a kéziratban ne alkalmazzanak tabulátorokat, stílusokat és 

elválasztást, és az alábbi formai útmutatót kövessék: 

 

Absztrakt  

A kézirat elején szerepeljen egy minimum 400, maximum 600 leütés hosszú, angol nyelvű absztrakt 

(összefoglaló), mely a cikk angol nyelvű címével kezdődjön. Ezt személytelen stílusban kérjük 

megírni, olyan szerkezeteket használva, mint ‘it has been demonstrated…’, ‘it has yet to be shown…’. 

Az absztrakt szövegét magyarul is kérjük elküldeni. Kérünk továbbá mindkét nyelven 5-5 kulcsszót. 

 

Formai követelmények  

– Betűtípus és -nagyság: Times New Roman 12-es betű 

– Sortávolság: 1 

– Szerző neve középre zárva: kiskapitális, Times New Roman 14-es betű 

– Szerző munkahelye középre zárva: Times New Roman 11-es betű 

– Szerző e-mail címe középre zárva: Times New Roman 11-es betű 

– Főcím középre zárva: félkövér (bold), Times New Roman 14-es betű 

– Alcímek középre zárva, számozva: félkövér (bold), Times New Roman 12-es betű 

– Értelmi kiemelések: félkövér (bold)  

– Nyelvi példák a szövegen belül: kurzív (italic)  

– Könyvcím vagy folyóiratcím szövegen belül: kurzív (italic), nem kell lefordítani. 

 

Hivatkozás a szövegen belül  

– Ha általában idézünk: szerző és évszám (Cabré 2003).  

– Ha szó szerint idézünk akár szakirodalmi, akár szépirodalmi műből: a szerző neve után következzen 

az évszám, majd az oldalszám (Cabré 2003: 188). 

 

Idézés  

– Az idézeteket kérjük idézőjelbe tenni; a 40 szavas idézetnél nagyobb terjedelmű szöveget különítsék 

el a folyó szövegtől: előtte és utána egy sort ki kell hagyni és balról 1 cm-t behúzni.  
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Hivatkozás az irodalomjegyzékben  

– A hivatkozások a szerzők vezetékneve szerint, betűrendben kövessék egymást, és az összes 

felhasznált mű megadása a kézirat végén szerepeljen.  

– Az irodalomjegyzék (Irodalom) csak azokat a szerzőket tartalmazza, akikre a szövegben utalás 

történt.  

– A felhasznált szótárakat, adatbázisokat, weboldalakat, továbbá a nyelvi adatok forrását külön 

irodalomjegyzékben kell közölni (Források).  

– Egyetlen név se szerepeljen a szövegben, amely nem szerepel az irodalomjegyzékben és fordítva: 

egyetlen név se szerepeljen az irodalomjegyzékben, amely nem szerepel a szövegben.  

– A hivatkozásrendszerben (vagyis a tanulmány végén olvasható bibliográfiában) megjelenő tétel 

felépítése a következő: név, évszám, cím, hely: kiadó. Kérjük, használja az alábbi példákban szereplő 

formátumot: 

 

Könyvek 

Benkő L. 1988. A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó. 

Cabré, M. T. 1998. Terminology. Theory, Methods and Applications. (Terminology and Lexicography 

Research and Practice 1), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  

Heltai P. (szerk.) 2007. Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. A XVI. MANYE 

Kongresszus előadásai. Gödöllő. 2006. április 10–12. (A MANYE Kongresszusok előadásai 3.) 

Vol. 1–3., Pécs–Gödöllő: MANYE – Szent István Egyetem.  

Nida, E.A., Taber, Ch.R. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill. 

 

Folyóiratcikkek 

Prószéky G. 2006. Mi köze van a tudásnak és az információnak a társadalomhoz? Információs 

Társadalom 6. évf. 1. szám. 56–59.  

 

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok 

Braasch, A. 2006. Exploitation of Syntactic Patterns for Sense Group Identification. In: Corino, E., 

Marello, C., Onesti, C. (eds.) Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Torino, 6–

9 settembre 2006. Proceedings. XII EURALEX International Congress. Alessandria: Edizioni 

dell’Orso. 133–140. 

 

Jegyzetek  

– Általában kerüljük a lábjegyzeteket. A hivatkozott művek adatai az irodalomjegyzékbe kerüljenek, a 

gondolatokat pedig illesszük bele a tanulmány szövegébe. 

– Lábjegyzetet kizárólag abban az esetben használjanak, ha a tanulmány címéhez kívánnak 

megjegyzést fűzni. 
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– A tanulmány tartalmi részéhez kapcsolódó jegyzetek a szöveg után következzenek sorszámozva 

(szövegvégi jegyzetek). 

 

Ábrák, táblázatok  

– Kérjük, hogy az ábrákat és táblázatokat folyamatosan számozzák (1. ábra, 1. táblázat stb.), és 

mindegyiket lássák el önálló címmel. A címet és a számot az ábra alatt, illetve a táblázat fölött 

középen helyezzék el! Az ábrákat a szövegtől elkülönítve kérjük elküldeni, lehetőleg 600 dpi 

felbontásban, .jpg, .tif vagy .pdf formátumban. 

 

Képek, grafikonok, diagramok  

– A cikk nem szöveges részeit jó minőségben (600 dpi), .jpg, .tif vagy .pdf formátumban (is) kérjük 

csatolni a tanulmányhoz.  

 

Hivatkozás elektronikus tartalomra/weboldalra 

Szerző neve [ha nincs, akkor weboldal neve] Kiadás éve. Cím, Letöltve: URL (Utolsó letöltés: dátum) 

Molnár Cecília Sarolta 2012. Hogyan hivatkozzunk? Nyelv és Tudomány, 2012. április 10. 

http://www.nyest.hu/hirek/hogyan-hivatkozzunk (Utolsó letöltés: 2013.04.19.) 

Hogyan hivatkozzunk internetes forrásokra?  Nyelv és Tudomány, 2013. április 20. 

http://www.nyest.hu/hirek/hogyan-hivatkozzunk-internetes-forrasokra (Utolsó letöltés: 2013. április 

20.) 

 

 

Budapest, 2019. április 14. 

 

 

 

 

Fóris Ágota 
a Programbizottság elnöke 

KRE BTK 

Bölcskei Andrea 

a Szervezőbizottság elnöke 

KRE BTK 
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