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Kedves Kollégák!
Engedjék meg, hogy levelemben tájékoztassam Önöket néhány aktualitásról a MANYE
tevékenységével kapcsolatban.
A 2019-es év kiemelkedő eseménye volt a XXVII. MANYE kongresszus, amely a Károli
Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán került megrendezésre. A
kongresszus tanulmánykötetébe leadott tanulmányok szerkesztési fázisa lezárult. Összesen öt
kötetben jelennek majd meg a tanulmányok, várhatóan 2020. második negyedévében.
Az idén is számos szakmai programot szervezünk részben az egyesület teljes tagsága
számára, részben a szakosztályaink keretein belül.
A 2020-as év kiemelkedő rendezvénye lesz az a jubileumi konferencia, amelyet a MANYE
fennállásának 30. évfordulója tiszteletére rendezünk. A konferencia tervezett időpontja 2020.
április 6. (hétfő), helyszíne pedig a Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr utca 33.). A
konferencia programját és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat időben küldeni fogjuk.
Terveink szerint a részvétel ingyenes lesz, ahol előfeltétel a 2020-as évi MANYE tagsági díj
befizetése.
A MANYE idei évi tagdíjának összege 5000 Ft. A tagdíj befizetése egész évben lehetséges,
azonban célszerű minél hamarabb befizetni, mert, ezzel válik lehetővé a részvétel április 6-án
a MANYE 30 éves jubileumi konferenciáján.
A tagdíjat átutalással lehet befizetni. Átutalási számlaszámunk a következő:
ERSTE BANK HUNGARY RT.
11654005 - 04640300 – 54000006
A számlázási cím: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, 1088Budapest, Múzeum krt. 4/F.
Egyesületünk tagjai a kedvezményes konferencia részvételi díj mellett ingyenesen jutnak
hozzá a Modern Nyelvoktatás legújabb számaihoz, valamint naprakész információkhoz a
levelezőlistánk segítségével. Tagságunknak szintén lehetősége van arra, hogy az egyesület
keretein belül működő 3 szakosztály munkájában és rendezvényein részt vegyenek. Minderről
bővebb információt találnak a honlapunkon.
Köszönjük, hogy tavaly is számos kollégánk ajánlotta fel adója 1%-át a MANYE számára. A
felajánlásra 2020-ban is lehetőség van, kérjük, hogy éljenek vele. Ezt a következő adatok
feltüntetésével tehetik meg:

Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)
adószám: 18927254-1-42.
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az egyesület levelezési címe megváltozott. A jövőben
az alábbi címen várjuk a leveleiket:
Tomori Pál Főiskola
Dr. Fata Ildikó
1223 Budapest
Művelődés u. 21-27
Köszönettel és üdvözlettel,
Prószéky Gábor
a MANYE elnöke
Budapest, 2020. január 16.

