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Az AES tagsági díjak a 2006. évben

Mint ismeretes, az AES 1989-ben tette lehetvé az egykori keleteurópai országok
polgárainak a kedvezményes tagdíj megállapítással támogatott, helyi Szekciók alakítását és
m ködését. Roger Furness, az AES ügyvezet igazgatójának és Roy Pritts, a Régiók és
Szekciók Elnökének közelmúltben megküldött ismertetése szerint eredetileg 5 – 10 évre
becsülte a vezetség ennek a támogatási rendszernek a mködését, de végül is már 16 éve
m ködik ez a rendszer. Ez a támogatás az utóbbi években az AES-nek évi 50 000 $-jába
kerül.

Az AES anyagi viszonyai azonban ma gyengébbek, mint e rendszer indulása idejében
volt, ezért a költségeket csökkenteni kell. Erre a célra a vezetség két módszert dolgozott ki.

Figyelembevéve az auditoroknak azt a véleményét, hogy nem tudnak AES tagul
elfogadni olyanokat, akik egyáltalán nem fizetnek a szervezet központjának tagdíjat a
következ ket határozta a vezetség.

A Magyar Tagozat 2006-ban minden teljes jogú tagja után 10 $-t, a diáktagok után 3 $-t
fizet be az AES számlájára. Azok után a tagok után, akik a Journal nyomtatott változatát
igénylik további 40 $-t kell befizetni. (A Journal elállítási és postázási költségei ennél
magasabbak.) A késbbiekben ezeket a térítési díjakat fogják fokozatosan a Nyugateurópai
szervezetek 75 $-os teljes jogú tagdíjából a központnak fenntartott 50 $ nagyságrendjébe
emelni.

A Magyar Tagozat vezetsége tudomásul véve ezt az igényt, a következkben határozta
meg a 2006 évi tagsági díjakat:

Tagdíj Tagdíj
+elektronikus Journal +nyomtatott Journal

Member, Fellow és Associate 10 000 18 700 Ft

Student 3900 12 600 Ft

Az adatokból következik, hogy az új rend egyenlre nem jár a tavalyihoz képest
lényeges tagdíjemelkedéssel.

A Tagdíjat a Magyar Tagozat számlájára a mellékelt postautalvánnyal kell befizetni. A
Tagozat gondoskodik az AES központját illet tagdíj rész és a nyomtatott Journal
költségeinek $-ban történ átutalásról.

Azok az eddig diáktagok, akik az elz  évben befejezték tanulmányaikat, már a teljes
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tagdíjat kötelesek befizetni és be kell jelenteniük tagállásuk változását egy belépési
nyilatkozat kitöltésével az Advancement in grade és a Membership négyzetek
megjelölésével. A nyilatkozat az AES honlapjáról letölthet.

A tagdíj befizetésének a határideje 2005. március 15. szerda, amit a mellékelt csekken,
vagy az azon feltüntetett számlaszámra átutalással kell teljesíteni. 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 is mellékelünk egy
ADATLAP -ot, amelyre ráragasztva a postai Feladóvevény másolatát a befizetés ténye és
módja még a banki tájékoztató megérkezése eltt igazolható. Ne mulasszuk el E-mail
címünket feltüntetni. Ez különösen azoknak fontos, akik az alaptagdíjat választják.

Kérem ezt az Adatlapot a jelzett határidig történ  beérkezéssel az ott megadott postai
vagy E-mail címre, illetve faxra visszaküldeni. Az elmult évben kialakított gyakorlatnak
megfelel en az E-mail címmel rendelkez tagjainknak ezen az úton is eljuttatjuk e
közleményt, minden tagunk megkapja postán nyomtatott formában is.

A 2005. évi Közgy lés
2006. márciusában szándékozunk megszervezni a Tagozat évenkint aktuális

Közgy lését. A Közgylés el zetes napirendjét az alábbiakban közöljük.

Dr. GRANÁT János, Bíráló Biz. A 2005 évi diplomaterv pályázat eredményhirdetése.

Dr. TAKÁCS Ferenc, Elnök Az AES Magyar Tagozat tevékenysége 2005-ben
Taglétszám 2005. decemberben.

KISS Attila, Kincstárnok Pénzügyi jelentés 2005 évrl

MATÓK István, Titkár Tervek a jöv évi tevékenységre

HOZZÁSZÓLÁSOK

A Közgy lésre meghívót küldünk.

Jelenlegi címem és egyéb elérhetségem:

Dr. Takács Ferenc
Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Híradástechnika Tanszék
1117 Bp. Magyar Tudósok körútja 2. I.E 418

Postai cím: 1521. Budapest Pf. 91
Telefon: (+36 1) 463 20 47
FAX: (+36 1) 463 32 66
E-mail takacsf@hit.bme.hu



ADATLAP 2006
AES Magyar Tagozat

Név:__________________________________AES azonosítószám:__________

Cím:  Irányítószám:______________Város_____________________________

Utca:______________________Házszám:______Em.:_____Ajtó:______

E-mail cím:_____________________________

Befizetett összegek:

1. Tagdíj a Journal elektronikus változatával:

Teljes jogú (Member, Associate) tag 10 000 Ft.  ����
Diáktagok (Student) 3 900 Ft.  ����

2. Tagdíj a Journal nyomtatott változatával együtt:

Teljes jogú (Memb., Ass.) tag 18 700 Ft.  ����
Diáktagok (Student) 12 600 Ft.  ����

Ha elszámolás céljából számlát kér, a címzett adatai:

Számlaszám: __________________________________

Az Intézmény neve, címe: __________________________________

__________________________________

Dátum: 2006. ____________ _____

Beküldend
ı
:

Dr. Takács Ferenc
Budapesti M

ő
szaki és

Gazdaságtudományi Egyetem
A Ft befizetést igazoló A $ befizetést igazoló Híradástechnika Tanszék
szelvény másolatának utalvány másolatának 1117, Magyar Tudósok körútja 2.

helye helye I.E.ép. IV. em. 418
Fax: 463-32-66
Tel.: 463-20-47
E-mail: takacsf@hit.bme.hu

Aláírás:______________________________



AUDIO engineering society, Inc.

ElnökMagyar Tagozat

M E G H Í V Ó

Értesítem az AES Magyar Tagozatának tagjait, hogy a Tagozat 2005. évi rendes
Közgy lését 2006. március 7.-én, kedden 16:00 órára hívom össze. A Közgylést
összekapcsoljuk a 2005. évi Diplomaterv pályázat eredmény-hirdetésével.

A Közgy lés helye: Budapest, II. F u 68. IV.em. 401.

A Közgy lés napirendje a következ

a) a Tagozat  Elnökének megnyitója,
b) A Bíráló Bizottság Elnöke ismerteteti a 2005. évi Diplomaterv

pályázat eredményét
c) A díjazottak ismertetik munkájukat
d) Elnök beszámolója az elmúlt idszak egyesületi eseményeirl,
e) a Kincstárnok beszámolója az elmúlt idszak gazdálkodásáról,
f) az Ellen rz  Bizottság Elnökének nyilatkozata a beszámolókról,
g) vita a beszámolókról, hozzászólások,
h) a Tagozat  Elnökének zárszava.

Kérek minden tagot, hogy az AES Magyar Tagozatának Közgy lésén feltétlenül
jelenjen meg.

Amennyiben a szükséges minimális taglétszám a meghirdetett kezdési idpontig nem
gy lik össze, abban az esetben a Közgylést 17:00 órára hívom össze újra, amely
létszámától függetlenül határozatképes lesz.

Budapest, 2006. február 23.

Dr. Takács Ferenc
AES Magyar Tagozat Elnöke


