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Az AES tagsági díjai a 2003. évben
Az AES vezet sége figyelembe véve a korszer  informatikai rendszerek egyre

nagyobbfokú elterjedését, ebben az évben lényegesen változtat a tagsági díjak
rendszerén. Az elmúlt években a Journal of AES-ben megjelent valamennyi cikk és a
Konvenciók valamennyi el adásának nyomtatott formája mellett az AES
informatikai szakemberei kidolgozták ezeknek az elektronikus változatát is és az CD
lemezen megvásárolható volt. A Magyar Tagozat elnökénél ezek a lemezek a tagok
rendelkezésére állnak.

Ett l az évt l a tagok dönthetnek, hogy ragaszkodnak-e a Journal nyomtatott
változatához, amely mellett az Interneten keresztül külön dij fizetése nélkül
hozzáférhetnek az elektronikus változathoz is.

Vagy lemondanak a nyomtatott változatról és megelégszenek az Interneten
keresztül elolvasható és letölthet  elektronikus változattal. Ebben az esetben
mérsékeltebb tagdíjat kell fizetniök. Így mindkét tagsági (teljes jogú vagy diák)
kategóriának két-két tagdíj változata van, a magasabb tagdíj ellenében egyaránt
jogosult a tag a Journal nyomtatott és elektronikus változatára, az alacsonyabb tagdíj
ellenében a nyomtatott változatot nem kapja meg a tag, csak az elektronikus
változathoz fér hozzá a világhálón keresztül.

Ezek alapján 2003-ra a Magyar Tagozatban a tagdíjak a következ képen
alakulnak:

Teljes jogú tagok tagsági díja:

a Journal nyomtatott és elektronikus változatával 13 000 Ft.
a Journal csak elektronikus változatával 7 000 Ft.

Diák tagok tagsági díja:

a Journal nyomtatott és elektronikus változatával 9 000 Ft.
a Journal csak elektronikus változatával 3 000 Ft.

Azok az eddig diáktagok, akik az el z  évben befejezték tanulmányaikat, már a
teljes tagdíjat kötelesek befizetni és be kell jelenteniük tagállásuk változását egy
belépési nyilatkozat kitöltésével az Advancement in grade és a Membership
négyzetek megjelölésével.
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Céges befizetés esetén is nyomatékosan kérem a csekken a személynév és
lehet leg a tagsági azonosító feltüntetését, mivel különben az azonosítás
nehézségekbe ütközik.

A tagdíj befizetésének és a 114. Konvencióra történ  jelentkezésnek a határideje
2003. március 12. szerda. Tekintve, hogy számlaszámunk változott, a befizetésre
csak a most mellékelt csekket használjuk, a régi csekk nem használható! Aki ez
ideig nem fizeti be a tagdíjat, annak az AES beszünteti a Journal of the AES
szállítását, és a hazai címlistáról is kénytelenek leszünk törölni.

Az elektronikus Journal lehívásának a biztosítására, valamint a személyi
adatokban, címekben esetleg meglév  hibáknak a javítására ezen híradóhoz
mellékelünk egy Adatlapot, amelyre ráragasztva a postai Feladóvevény másolatát a
befizetés ténye igazolható. Kérem ezt az Adatlapot a jelzett határid ig történ
beérkezéssel az ott megadott postai címre vagy faxra visszaküldeni.

További ujdonság, hogy az AES Európai Régiója Stefani Renner f szerkeszt
vezetésével beindítja az email hirszolgálatát, amely költségmentesen áll a tagok
rendelkezésére. A szolgálat igénybevételére a http://www.aes.org /events/114
internet címen lehet bejelentkezni.

A Magyar Tagozat vezet sége is tervezi egy saját email szolgálat és internet
honlap létesítését, amelyeken a Magyar Tagozat legfrissebb híreit és
tevékenységünket nyomon lehet kísérni. Az email szolgálathoz szívesen vesszük
nemtagoknak a jelentkezését is. Ehhez a név mellett az email címet kérjük megadni.
A szolgálat beindításáról a címek birtokában AES tagoknak és nem tagoknak is
jelezni fogjuk az indulást.

Ezért ezúttal a tájékozódás kedvéért a HÍREK-nek ezt a számát mindenki
megkapja, aki valaha az AES-nek tagja volt. Egy belépési nyilatkozat kitöltésével és
a kiválasztott tagdíj befizetésével bárki felújíthatja megszüntetett tagsági viszonyát.

A 114. AES Konvenció és Kiállítás
Az AES március 22-25. között Amszterdamban rendezend  114. Konvenciójára

és Kiállítására történ  el zetes jelentkezést csoportosan szervezzük, a kedvezményes
részvételi díjak a következ k:

Tagok Nemtagok

Teljes program: 23 240.- Ft 32 200.- Ft
Belép  csak a kiállításra: 2 320.- Ft 3 000.- Ft
Diáktagok:
Teljes program: 6 200.- Ft 14 000.- Ft
Belép  csak a kiállításra:   770.- Ft 1 500.- Ft
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Fenti részvételi díjak csak el zetes jelentkezés, valamint tagoknál a tagdíj
befizetése esetén érvényesek.

A jelentkezés, azaz az Adatlap visszaküldésének beérkezési határideje:

2003. március 12. szerda

A jelentkezéshez kérem a mellékelt Adatlapon a befizetett összeggel az igényelt
változatot jelezni és a már el z ekben ismertetett módon postán vagy Fax-on a fenti
határid re történ  beérkezéssel a megadott címre eljuttatni. Szükség estén további
postautalványt vagy Adatlapot az OPAKFI irodájában (Bp. II. F  u.68.), vagy a
vezet ség tagjainál lehet beszerezni.

A belép  kártyákat a Konvenció rendez ségét l a szekció vezet i
Amszterdamban kapják meg és a helyszínen március 22.-én szombat reggel
gondoskodunk a szétosztásról. A fenti határid  után csak a helyszínen és az ott
feltüntetett pénznemben lehet a részvételi díjat befizetni.

Az Elnök székhelye levelezési és e-mail címe, valamint telefon és Fax számai:

Dr. Takács Ferenc AES Magyar  Tagozat, Elnök
Budapesti M szaki Egyetem Híradástechnika Tanszék
Munkahely címe: 1117, Magyar  Tudósok körútja 2.

I .E.ép. IV. em 433
Tel.: 463-20-47
Fax: 463-32-66
E-mail: takacsf@hit.bme.hu

Tájékoztatásul közlöm, hogy az AES-r l általában és a 114. Konvenció
programjairól a nemzetközi hálózaton a http://www.aes.org, illetve a
http://www.aes.org/events/114 címeken lehet részletesen tájékozódni.

A teljes program alatt az el adások és a kiállítás belép i valamint ezek
programfüzetei értend k. Nem jogosít a részvételi díj a banketten, valamint a
kirándulásokon való részvételre. Ezekre a helyszínen kell befizetni. Költségeik az
Interneten az el zetes tájékoztatóban vagy a jelentkezési lapon megtekinthet k,
illetve a helyszínen kézhez vehet  programfüzetben találhatók. Nemtagoknak a teljes
program részvételi díjáért módjuk van ez alkalommal külön költség nélkül belépni a
Magyar Tagozatba a csak elektronikus Journalt biztosító kategóriába., ekkor a
belépési nyilatkozatot is ki kell tölteni.

Nem része az el zetes jelentkezésnek a szállásfoglalás és az utazás, ezt mindenki
saját belátása szerint intézi.

Kellemes tanulmányutat kívánunk minden résztvev nek.
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