IEEE tagság megújítása 2014
Tisztelt IEEE Tagtársak!
Bizonyára többen megkapták már a tagság jövő évi megújításáról szóló levelet.
Tájékoztatom a Tisztelt Tagtársakat, hogy az éves alaptagdíjnál 10% kedvezményt vehetnek igénybe mindazok, akik
tagjai az alábbi egyesületek valamelyikének: HTE, MATE, MEE, NJSzT (a tagsági szám megadása szükséges). Ez a
kedvezmény semmilyen más kedvezménnyel együtt nem érvényes (hallgatóknak nem jár).
A tagság meghosszabbításának lebonyolításban az IEEE Hungary Section most is segítséget nyújt.
Ezúton szeretném részletezni a tagságmegújítás és tagdíj befizetés különböző módjait:
1. A tagdíj - dollár összegének megfelelő forint - befizetése az IEEE HS Villamosmérnökök Magyarországi
Egyesületének számlájára.
A dollár-forint váltása a mindenkori árfolyam szerint: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Arfolyamok/OTP
Banki átutalás esetén az adatok:
Számlaszám: 11705008-20472050
Bank: OTP V. ker. fiók
Számlatulajdonos: IEEE HS Villamosmérnökök Magyarországi Egyesülete
Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
A közlendőben kérem megadni a befizető nevét és e-mail címét
Ha postai csekken szeretnék befizetni a tagdíjat, kérem ezt Szakál Anikónak jelezzék, ő fog csekket küldeni
(szakal@uni-obuda.hu).
Az USA-ból kapott eredeti, RETURN feliratú számlát (2014 IEEE Membership Invoice) pedig aláírva kérem
elküldeni az Szakál Anikónak (Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Doberdó út 6.)
A gyors ügyintézés érdekében kérem, hogy 2013. november 30-ig történjen meg a befizetés. Amennyiben a
meghosszabbító lap nem érkezik meg, vagy a befizetés nem történik meg időben, akkor az USA-beli központ
gyakori felszólító e-maileket vagy leveleket küld a tagoknak.
Mivel már egyesületként működünk, lehetőség van számla adására is. Amennyiben a befizetést cége végzi,
úgy a számlát - külön kérésre - a cég nevére állítjuk ki.
2. Lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is, ekkor a Membership Invoice-ot a megadott USA-beli címre kell
küldeni, annak fénymásolatát pedig a pontos nyilvántartás érdekében az IEEE Hungary Section irodába.

3. Az IEEE központja lehetővé teszi a weben történő tagság-meghosszabbítást is (ennek részletei a www.ieee.org
címen találhatóak), azonban ekkor is kérjük, hogy fénymásolatban a számlát elküldeni szíveskedjenek az IEEE
Hungary Section irodába.
Bármilyen további kérdéssel hozzám vagy Szakál Anikóhoz (szakal@uni-obuda.hu, tel.: 666-5618) lehet fordulni.
Ismételten kérem, hogy mindenki, aki bármilyen módon újítja meg tagságát vagy újonnan válik taggá, juttassa el
adatait (e-mail címét is) Szakál Anikóhoz. Így válik lehetővé, hogy a továbbiakban az IEEE-vel kapcsolatos
információkat elküldhessük Önökhöz.
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