
Tisztelt Kolléga! 
 
Elıadása elfogadásához gratulálok! Szeretettel várjuk 2013-ban a MANYE XXIII. kongresszusán 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán! 
 
Felhívom a figyelmét, hogy elıadása akkor válik a kongresszusi program részévé, illetve absztraktja 
akkor kerülhet bele az absztraktkötetbe, ha jelentkezési szándékát megerısíti azzal, hogy a 
kedvezményes, normál vagy emelt díjhoz megadott határidıig a kongresszusi részvételi díj megfelelı 
összegét megküldi. A részvételi díj megfizetését banki átutalással kérjük a kongresszusi 
számlaszámra. 
 
Részvételi díjak és befizetési határidık  

 
 MANYE-tagok és PhD-hallgatók részére:  

Kedvezményes 2012. december 14-ig: 11 000,- Ft 
Normál 2013. január 18-ig: 13 000,- Ft 
Emelt 2013. február 15-ig: 15 000,- Ft 

 
 Nem MANYE-tagok, valamint PhD-képzésben részt nem vevık részére:  

Kedvezményes 2012. december 14-ig: 16 500,- Ft 
Normál 2013. január 18-ig: 18 500,- Ft 
Emelt 2013. február 15-ig: 20 500,- Ft 

 
Az átutaláshoz szükséges banki adatok: 
  
Bank: ERSTE Bank Hungary Rt.  
Kongresszusi bankszámlaszám: 11600006-00000000-59299783  
SWIFT: GIBAHUHB 
IBAN: HU07116000060000000059299783.  
Átutaláskor a Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a résztvevı nevét. 
 
Ha MANYE-tagként alacsonyabb részvételi díjat fizet, ne feledkezzen meg a 2013-as MANYE-
tagdíj befizetésérıl sem. A tagsági díj 4.500,- Ft, ami tartalmazza a Modern Nyelvoktatás 1 éves 
elıfizetését. A MANYE-tagdíjat nem a kongresszusi számlára kell utalni. (További részletek a 
MANYE honlapján: http://www.kjf.hu/manye/  Új tagok a tagsági lapot is innen tölthetik le.) 
 
Ha PhD-hallgatóként fizeti az alacsonyabb díjat, kérjük, hogy a kongresszus elıtt a megfelelı 
Doktori Iskolától kérjen írásos igazolást PhD-státusáról, és ezt a kongresszusi regisztrációkor 
adja le. (A kongresszuson résztvevı PhD-hallgatók esetében az alacsonyabb részvételi díj lehetıségét 
a MANYE 2013-ban nem köti a MANYE-tagdíj megfizetéséhez, de a PhD-hallgatók így nem is 
szereznek MANYE-tagságot. Ha PhD-hallgatóként nemcsak a MANYE XXIII. kongresszusán 
szeretne kedvezményesen részt venni, hanem 2013-ban a MANYE levelezılistáján más 
rendezvényekrıl is értesülni szeretne, ill. részesülni szeretne a MANYE-tagság további elınyeibıl, 
javasoljuk, hogy jelentkezzen a MANYE  tagjainak sorába.) 
 
A szekcióelıadások minden valószínőség szerint a második és harmadik kongresszusi napon zajlanak 
majd le. Ha ezen napok (március 27–28.) valamelyikén van olyan idıpont, amely elıreláthatólag nem 
fog megfelelni Önnek elıadása megtartására, kérjük ezt jelezze minél elıbb e-mailen a kongresszusi 
levelezési címen. 
 
A kongresszus szervezésével kapcsolatos egyéb részletekrıl további körleveleinkben kap tájékoztatást.  

 
Ladányi Mária s. k. 

a szervezıbizottság elnöke 
ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 


