Tájékoztató az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2018. évi tagdíjairól
Tisztelt Társulati Tagjaink!
Mindenekelôtt szeretném tolmácsolni a Társulat Elnökségének üdvözletét és újévi jókívánságait a Társulat
tagjainak, a fizika barátainak és a Fizikai Szemle valamennyi olvasójának. A Társulat és a Fizikai Szemle az
idén is változatlan erôvel kívánja megvalósítani mindazokat a feladatokat, amelyek betöltésére Alapszabályában vállalkozott.
Kérem, hogy a 2018. évi tagdíjukat, amelynek összege
a 2017. évhez képest nem változott, az alábbiak figyelembevételével szíveskedjenek befizetni.
Ha Ön a Társulatunk rendes tagja és
– a Fizikai Szemle számait elektronikus formában kéri,
akkor a 2018. évi tagdíja 8400 Ft.
– a Fizikai Szemle számait papíralapú terjesztéssel kéri, akkor a 2018. évi tagdíja 8800 Ft.
Ha Ön a Társulat tagjaként általános vagy középiskolai
tanár és
– a Fizikai Szemle számait elektronikus formában kéri,
akkor 2018. évi tagdíja 800 Ft alaptagdíj + 4600 Ft
kiegészítô tagdíj, azaz összesen 5400 Ft.
– a Fizikai Szemle számait papíralapú terjesztéssel kéri, akkor 2018. évi tagdíja 800 Ft alaptagdíj + 5000 Ft
kiegészítô tagdíj, azaz összesen 5800 Ft.
Az alap- és kiegészítô tagdíjat együtt kérjük befizetni.
Ha Ön nyugdíjasként tagja a Társulatnak és
– a Fizikai Szemle számait elektronikus formában kéri,
akkor 2018. évi tagdíja 3400 Ft.
– a Fizikai Szemle számait papíralapú terjesztéssel kéri, akkor 2018. évi tagdíja 3800 Ft.
Ezúttal is tisztelettel kérem azokat a nyugdíjas korú tagjainkat, akik nyugdíjuk mellett teljes munkaviszonnyal
vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, hogy a
tagdíjfizetés szempontjából ne tekintsék magukat nyugdíjasnak.
Ha Ön tanulmányait végzi (felsôoktatási intézmény hallgatója és munkaviszonnyal nem rendelkezik vagy középiskolai tanuló) vagy 30 évnél fiatalabb (azaz, aki 1987.
december 31-e után született) és
– a Fizikai Szemle számait elektronikus formában kéri,
akkor kedvezményes tagdíja 3400 Ft.
– a Fizikai Szemle számait papíralapú terjesztéssel kéri, akkor kedvezményes tagdíja 3800 Ft.
Kérem, hogy aki a fiataloknak szóló kedvezménnyel élni
kíván és még nem adta meg születési adatait a tagnyilvántartáshoz, írja meg a társulat titkárság elft@elft.hu
e-mailcímére.
Kérem, hogy bármilyen adatváltoztatást (például e-mailcím megváltozása) e-mailben legyenek szívesek megírni
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
2018. évi tagdíjukat rendezték. Felhívom ugyanakkor
szíves figyelmüket arra a lehetôségre, hogy tagdíjuk
megfizetését esetleg munkahelyük is átvállalhatja. Továbbá felhívom szíves figyelmüket az önkéntes többletfizetés lehetôségére. Kérem, hogy a leírtakra – különösen az utóbbira – külföldön élô ismerôseiknek is hívják fel
a figyelmét. Nekik a Fizikai Szemlét elektronikus formában, e-mailen küldjük el; ha nyomtatott Szemlét kérnének, akkor kérjük, a lényegesen magasabb postázási költséget vegyék figyelembe.
Az újonnan belépni kívánók a Társulat honlapján jelentkezhetnek társulati tagnak: http://elft.hu/jelentkezes-atarsulatba/.
Amennyiben lehetôségük van rá, kérem, hogy a tagdíj
befizetését átutalással szíveskedjenek rendezni a K&H
Banknál vezetett 10200830-32310274-00000000 számú folyószámlánkra. A közlemény rovatba a befizetô nevét, városát kérjük feltüntetni. A Titkárságon (1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz./3.) lehetôség van készpénzes
befizetésre is, illetve csekk is kérhetô.
Az EPS-be 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 fizetheti be
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 2016. évrôl szóló személyi jövedelemadóbevalláshoz kapcsolódó felajánlások révén a Társulat
2017-ben 758 531 Ft bevételhez jutott, amit a korábbi
évekhez hasonlóan teljes egészében a Fizikai Szemle megjelentetési költségeinek részbeni fedezeteként használtunk
fel. Ez a támogatás tette lehetôvé többek között azt is,
hogy tagjaink folyamatosan megkaphatták társulatunk
folyóiratát, amiért köszönetünket fejezzük ki a Társulat
javára rendelkezôknek. Kérem a fizika minden barátját,
hogy ha teheti, az idén is rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-ának a Társulat céljaira való felajánlásáról
és buzdítsa erre barátait, ismerôseit is. Az Eötvös Loránd
Fizikai Társulatnak a nyilatkozaton feltüntetendô adószáma 19815644-2-43.
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