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Tárgy: Meghívó a Jedlik Ányos Társaság 2019. évi közgyűlésére 

Tisztelt Címzett! 

A Jedlik Ányos Társaság Alapszabálya 8. §-ában foglaltaknak megfelelően 

Társaságunk elnöke a Jedlik Ányos Társaság közgyűlését 

2019. április 9-én 1400 órára hívta össze. 

A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom. 

A Közgyűlés helyszíne: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Elektrotech-
nikai gyűjteményének (1075 Budapest, Kazinczy. u. 21.) Zipernowsky terme. 

A Közgyűlés kezdete 14 óra, amennyiben ebben az időpontban a tagok 50%-a 
+ 1 fő nincs jelen, ugyanitt 1415-kor kezdjük meg a közgyűlésünket. 

Napirendi pontok: 

1. Elnöki megnyitó, Dr. Kocsis István, a Jedlik Ányos Társaság elnöke. 

2. A 2018-as év társasági eseményeinek áttekintése, értékelése,  

Nagy László, a Jedlik Ányos Társaság főtitkára. 

3. A Társaság gazdasági és közhasznúsági tevékenységének értékelése 
Morassi Ákos, a Jedlik Ányos Társaság könyvelője. 

4. Jedlik Ányos "Súlytalanok természettana" c. kéziratának a Társaság 
gondozásában megjelent facsimile kiadását bemutatja: Dr. Gazda Ist-

ván. 

5. A Társaság további működésével kapcsolatos kérdések megvitatása, 
javaslatok kérése a 2019. évi programtervhez. 

6. Hozzászólások. 

Kérem olvassa el meghívónk hátoldalán a tagdíjfizetéshez és a személyi jöve-
delem adó 1%-ának felajánlásához kapcsolódó hasznos információkat is! 

Budapest, 2019. március 4. 

Üdvözlettel: 

 Nagy László 
 főtitkár



«Név» 

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény jogot ad minden magánszemélynek  
arra, hogy az adó egy százaléka társadalmi célú felhasználásáról belátása szerint döntsön.  
Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a Jedlik Ányos Társaság tagjaként ebben a formában is  

támogassa céljaink megvalósítását.  
A felajánlható adó 1%-a a már megállapított, NAV számára befizetendő adóalapból kerül a támo-

gatott szervezethez, így az átadott összeg nem terheli külön kiadásokkal 
Ön és családja költségvetését. 

 

Az 1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását 
hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet. 

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb 
módon, elektronikus úton nyújthatja be: 

• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy 
• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy 

attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.  

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen il-
letve meghatalmazott útján nyújthatja be: 

• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,  
• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomta-

tott nyilatkozati lapon, 
• a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, 

továbbá 
• amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt 

borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a 
felajánló aláírásának). 

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatal-
mazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására 
jogosító meghatalmazását. 

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően ren-
delkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét 
igazolási kérelemmel sem mentheti ki. 

 

Jedlik Ányos Társaság 

Adószám: 18053522-1-42 

A túloldalon lévő közgyűlési meghívót azért kapta, mert tagnyilvántartásunk alapján 
Ön a Jedlik Ányos Társaság tagja.  

Amennyiben a 2019. évi tagdíjának (2000 Ft/év, nyugdíjasoknak 1000 Ft/év)  
befizetését még nem tette meg és tagsági viszonyát szeretné fenntartani,  

kérem, hogy a tagdíjat befizetni szíveskedjék!  

Természetesen lehetősége van a tagdíjat átutalással is befizetni  

az Erste Banknál vezetett 11991102-02135586-os bankszámlánkra. 

Tagdíjának befizetését ezúton is köszönjük. A Jedlik Ányos Társaságban végzett  
munkáját továbbra is fontosnak tartjuk tevékenységünk magas  

színvonalon történő ellátásához. 

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

