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Kedves Kollégák!
Engedjék meg, hogy levelünkben tájékoztassuk Önöket néhány aktualitásról a MANYE
tevékenységével kapcsolatban.
A 2020-as év kiemelkedő eseménye volt a MANYE jubileumi konferenciája december 4-én, ahol
online formában ünnepeltük az egyesület 30. születésnapját. A konferencián elhangzott előadások az
egyesület szakmai és tudományos tevékenységére, eredményeire és célkitűzéseire fókuszáltak. Az
előadások diái már elérhetőek a MANYE honlapján, tanulmánnyá alakított formában pedig a Modern
Nyelvoktatásban fognak megjelenni.
A MANYE honlapja a korábbi években nem rendelkezett saját szerverrel és tárhellyel, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának köszönhető, hogy a
megjelenést biztosította számunkra. Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy a MANYE honlapja
önálló lábra állt: a tavalyi évtől saját szerveren és tárhellyel működik a honlap, amely megújult,
felhasználóbarát formában az alábbi címen érhető el: https://manye.hu/.
A Modern Nyelvoktatás folyóirat 2020-ban jelent meg utoljára nyomtatott formában. A Gondolat
Kiadó 2019 óta nem tudja vállalni a megnövekedett postaköltséget, így a folyóirat 2019-es és 2020-as
számait sem tudta postázni a tagság számára. Továbbra is lehetőség van arra, hogy tagjaink vagy
személyesen, vagy meghatalmazott útján vegyék át a folyóirat nyomtatott példányait a Gondolat
Kiadó szerkesztőségében munkanapokon 8 és 16 óra között (1088 Budapest, Szentkirályi u. 16).
Emellett felmérést fogunk készíteni arról, hogy a vidéki tagtársaink közül kik igényelnék azt, hogy a
folyóiratszámokat mégis postán kapják meg. Azt is megvizsgáljuk, megoldható-e ez a feladat a
mostani pandémiás helyzetben úgy, hogy a kiadó segítségére nem számíthatunk.
A MANYE december 4-én tartotta éves közgyűlését. Itt a főtitkári és pénzügyi beszámolók, valamint a
költségvetés elfogadása mellett sor került a Felügyelőbizottság (FB) tagjainak megválasztására is.
Ennek eredményeként az FB elnöke Bódi Zoltán, tagjai pedig Malaczkov Szilvia és Pusztai-Varga
Ildikó. A MANYE választmánya jóváhagyta Seidl-Péch Olívia vezetőségi tagságát, aki Bódi Zoltántól
veszi át a titkári teendőket, valamint 2021. januárjától a tagsággal való levelezés feladatát is.
2021-ben is számos szakmai programot szervezünk részben az egyesület teljes tagsága számára,
részben a szakosztályaink keretein belül.
Az idei év kiemelkedő eseménye lesz a XXVIII. kongresszus, amelyet „Nyelvek, nyelvváltozatok,
következmények” címmel a Pannon Egyetemmel közösen rendezünk 2021. április 19. és 20. között. A
kongresszussal kapcsolatos információkat a szervezők időben eljuttatják majd tagságunk számára.
Egyesületünk tagjai 2021-ben is ingyenesen jutnak hozzá a Modern Nyelvoktatás legújabb, az idei
évtől online formában megjelenő számaihoz, valamint naprakész információkhoz a levelezőlistánk
segítségével. Tagságunknak szintén lehetősége van arra, hogy az egyesület keretein belül működő
három szakosztály munkájában és rendezvényein részt vegyenek. Minderről bővebb információt
találnak a honlapunkon, valamint rendszeres tájékoztatást küldünk körlevélben is.

A MANYE tagsági díját 2020-ban 193 kolléga fizette be. Ez várakozáson felüli eredmény, köszönjük
szépen.
A MANYE tagdíj összege 2021-ben változatlanul 5.000 Ft. A tagdíj befizetése egész évben
lehetséges, azonban célszerű az összeget minél hamarabb befizetni, mert ezzel válik lehetővé a
kedvezményes részvétel a XXVIII. kongresszuson 2021. április 19. és 20. között.
A MANYE tagdíjat átutalással lehet befizetni. Számlaszámunk a következő:
ERSTE BANK HUNGARY RT.
11654005 - 04640300 – 54000006
Fontos, hogy a KÖZLEMÉNY rovatban tüntessék fel a befizető nevét, valamint azt, hogy a
2021-es MANYE tagdíjat utalták át. A számlázási címünk: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és
Nyelvtanárok Egyesülete, 1088-Budapest, Múzeum krt. 4/F. Kérjük, hogy proforma (vagyis előzetes)
számlaigényüket Hubay Katalinnak jelezzék a hubay@morphologic.hu e-mailcímen.
A MANYE tagsággal kapcsolatban Seidl-Péch Olívia, a MANYE titkára ad felvilágosítást a MANYE
e-mailcímén (manye1990@gmail.com). A letölthető belépési nyilatkozatot megtalálják megújult
honlapunkon a https://manye.hu/szervezet/tagsagi-informaciok/ útvonalon. Kérjük, hogy a kitöltött
nyilatkozatot vagy elektronikusan juttassák el a titkárságra, vagy pedig postai úton az alább megadott
levelezési címre.
Köszönjük, hogy 2020-ban is számos kollégánk ajánlotta fel adója 1%-át a MANYE számára. Ennek
eredményeként 48.157 Ft érkezett az egyesület számlájára. A felajánlásra 2021-ben 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.
Az egyesület levelezési címe:
Tomori Pál Főiskola
Dr. Fata Ildikó
1223 Budapest
Művelődés u. 21-27
Egyesületünk minden tagjának boldog új évet és jó egészséget kívánunk.
Üdvözlettel,
Prószéky Gábor
a MANYE elnöke
Sárdi Csilla
a MANYE főtitkára
Budapest, 2021. január 14.
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