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TÁJÉKOZTATÓ AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT
2014. ÉVI TAGDÍJAIRÓL

Tisztelt Kollégák!

Mindenekelôtt szeretném tolmácsolni a Társulat elnök-
ségének üdvözletét és újévi jókívánságait a Társulat
tagjainak, a fizika barátainak és a Fizikai Szemle vala-
mennyi olvasójának. Biztosíthatom Önöket, hogy a
Társulat és a Fizikai Szemle az idén is változatlan erô-
vel kívánja megvalósítani mindazokat a feladatokat,
amelyek betöltésére Alapszabályában vállalkozott.

A Társulat elnöksége célul tûzte ki, hogy megnö-
veljük a taglétszámot. Ennek érdekében lépéseket
teszünk programokkal, a honlapunk megújításával
stb., hogy minél többeket meggyôzzünk: érdemes
társulati tagnak lenni. Különösen a tanárok és a fiata-
lok körében szeretnénk, hogy megnövekedjen a
tagok száma. Ezért részükre csökkentettük a tagdíjat
(tanároknak 8000.- Ft helyett 5000.- Ft, diákoknak
3500.- Ft helyett 3000.- Ft). Emellett minden 30 évnél
fiatalabb számára a diákokéval azonos tagdíjat hatá-
roztunk meg (nem diákoknak 8000.- Ft-ról 3000.- Ft-
ra csökken az éves tagdíj).

Kérem, hogy a 2014. évre vonatkozó tagdíjukat az
alábbiak figyelembevételével szíveskedjenek befizetni:

Ha Ön a Társulatunk rendes tagja, akkor a 2014.
évi tagdíja 8000.- Ft.

Ha Ön a Társulat rendes tagjaként általános vagy
középiskolai tanár, akkor 2014. évi tagdíja 800.- Ft
alaptagdíj + 4200.- Ft kiegészítô tagdíj, azaz összesen
5000.- Ft. (Az alap- és kiegészítô tagdíjat együtt kér-
jük befizetni.)

Ha Ön nyugdíjasként rendes tagja a Társulatnak,
2014. évi tagdíja 3000.- Ft. Ezúttal is tisztelettel kérem
azokat a nyugdíjas korú tagjainkat, akik nyugdíjuk
mellett teljes munkaviszonnyal vagy közalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkeznek, hogy a tagdíjfizetés szem-
pontjából ne tekintsék magukat nyugdíjasnak!

Ha Ön tanulmányait végzi (felsôoktatási intézmény
hallgatója és munkaviszonnyal nem rendelkezik, vagy
középiskolai tanuló), akkor kedvezményes tagdíja
3000.- Ft. Ugyancsak 3000.- Ft a kedvezményes tagdíja
minden 30 évnél fiatalabb (vagyis 1984 után született)
kollégának. Kérjük, aki ezzel a lehetôséggel élni kíván
és még nem adta meg születési adatait a tagnyilvántar-
táshoz, írja meg ezt a Társulat titkárságának (elft@elft.
hu). Ugyancsak kérjük, hogy bármilyen adatváltoztatási
szándékot (például e-mail cím megváltozását) e-mail-
ben írjanak meg az elft@elft.hu címre.

Kérem, hogy tagdíjukat mielôbb szíveskedjenek
rendezni. A tagjainknak tagsági jogon járó Fizikai

Szemle folyamatos küldését csak azok számára tudjuk
biztosítani, akik 2014. évi tagdíjukat rendezték. Felhí-
vom ugyanakkor szíves figyelmüket arra a lehetôség-
re, hogy tagdíjuk megfizetését esetleg munkahelyük is
átvállalhatja. Szintén felhívom a figyelmet az önkén-
tes többletfizetés lehetôségére. Kérem, hogy a leír-
takra, különösen az utóbbira külföldön élô ismerô-
seiknek is hívják föl a figyelmét. Újonnan belépni
kívánóknak információ: belépni a Társulat honlapjá-
ról lehet: http://elft.hu/tagfelvetel.

Amennyiben lehetôségük van rá, kérem, hogy a tag-
díj befizetését átutalással szíveskedjenek rendezni a
K&H-nál vezetett 10200830-32310274-00000000 szá-
mú folyószámlánkra (ezáltal a csekkadó megfizetése el-
kerülhetô). A közlemény rovatba a befizetô nevét kér-
jük feltüntetni. A Titkárságon lehetôség van készpénzes
befizetésre is, illetve onnan csekk is kérhetô.

Az Európai Fizikai Társaságba (EPS) a továbbiakban
csak egyéni tagként lehet belépni. Kérem a kollégákat,
hogy a hazai fizika megfelelô képviselete érdekében az
EPS-be minél nagyobb számban lépjenek be. Az
EPS-be annak weblapján, a www.eps.org címen lehet
belépni; ugyanott lehet fizetni az EPS-tagdíjat is. Mivel
az ELFT az EPS tagegyesülete, az ELFT tagjai az EPS
legkedvezôbb egyéni tagdíját fizetik.

Felhívás tagjainkhoz és a fizika
minden barátjához!

Tájékoztatom a Társulat tagjait és a Fizikai Szemle
olvasóit, hogy a 2012. évrôl szóló jövedelemadó-be-
valláshoz kapcsolódó felajánlások révén a Társulat
2013-ban 782 466.- Ft bevételhez jutott, amiért köszö-
netünket fejezzük ki a Társulat javára rendelkezôk-
nek. A korábbi évekhez hasonlóan a támogatást tel-
jes egészében a Fizikai Szemle megjelentetési költsé-
geinek részbeni fedezeteként használtuk fel. Többek
között e támogatás tette lehetôvé, hogy tagjaink fo-
lyamatosan megkaphatták társulatunk folyóiratát.
Kérem a fizika minden barátját, ha teheti, az idén is
rendelkezzék személyi jövedelemadója 1%-ának a
Társulat céljaira való felajánlásáról és buzdítsa erre
barátait, ismerôseit is. Az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulatnak a nyilatkozaton feltüntetendô adószáma
19815644-2-41.

Tisztelettel:
Kürti Jenô
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