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59. RÁTZ LÁSZLÓ VÁNDORGYŰLÉS 

Gödöllő, 2019. július 3 – 6.      
                      
                  Kedves Kolléga! 
 
 
Köszönettel vettük jelentkezését a gödöllői 59. Rátz László Vándorgyűlésre (RLV).  
A rendezvény akkreditált továbbképzés (alapítási engedély és indítási engedély száma: 
12/21/2019), ahol aláírással igazolt részvétellel és a továbbképzés szakmai és / vagy 
módszertani témáinak egyikéhez kapcsolódó, 5-10 oldalas, számítógéppel szerkesztett 
dolgozat összeállításával és a megadott határidőre a Társulatba való beküldésével 30 kredit-
pontot lehet szerezni.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hagyományoktól eltérően a Vándorgyűlés szerdai 
napon kezdődik és szombaton ér véget.  
 
A Rátz László Vándorgyűlés ünnepélyes megnyitójára 2019. július 3-án (szerdán) 14.00 
órai kezdettel kerül sor a Premontrei Iskolaközpont Aulájában (Takács Menyhért út 2.). A 
többi napon az előadások és a szemináriumok szintén a Premontrei Iskolaközpont termeiben 
zajlanak.  
Az RLV programját június 20-án postázzuk az Ön által megadott címre. (Ha küldeményünk 
nem érkezik meg június 29-ig, kérjük, jelezze e-mailen, vagy telefonon.) 
 
Szállás: 
A Szent István Egyetem kollégiumának (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) két ágyas, 
zuhanyozóval, és wc-vel ellátott komfortos szobáiban tudunk szállást biztosítani. 
Július 2-ről 3-ra csak előzetes jelzés esetén tudunk szállást biztosítani. Ha ilyen igénye van, 
kérjük tüntesse fel a mellékelt jelentkezési lapon. A szállásjegyeket a programmal együtt 
postázzuk.  
 
Étkezés:  
A szervezett étkezést igénylőknek az étkezés szerdai ebéddel kezdődik és szombati ebéddel 
zárul. A szerdai közös vacsorára minden regisztrált résztvevőnket szeretettel várjuk, ezt a 
Premontrei Iskolaközpont Aulájában rendezzük. A többi étkezés helyszíne a Premontrei 
Iskolaközpont menzája. Az étkezési jegyeket is a programmal együtt postázzuk. 
 
Fakultatív programok:  
- július 3-án (szerda) 10.00 órakor ismerkedés az Iskolaközpont környékével és a premontrei 

rend bemutatása;  
- július 5-én (péntek) délután induló kirándulások  

A) Lázár lovaspark megtekintése vezetéssel, hagyományőrző lovasbemutató, rövid erdei 
kocsikázás, vacsora - ára: 6.000 Ft;  

B) Gödöllői Királyi Kastély látogatása vezetéssel, séta a kastélyparkban - ára: 1.000 Ft. 
A pedagógus igazolványát mindenki hozza magával. 

A jelentkezési lapon kérjük, jelölje meg, hogy melyiken kíván részt venni.  
 
 
 

 

 
Bolyai János Matematikai Társulat 
 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12.I/4. 

telefon:(+36 1) 225-8410, (+36 1) 201-6974,  
e-mail: bolyai.tarsulat@renyi.mta.hu,  

URL: http://www.bolyai.hu 
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Kérjük, hogy az alábbiak szerint részletezett díjat (részvételi díj + szállásköltség + étkezési 
költség) szíveskedjék legkésőbb 2019. június 5-ig a mellékelt csekken befizetni vagy a 
Bolyai J. Matematikai Társulat Kereskedelmi és Hitelbanknál kezelt 10200830-32310243 
számú számlájára ,,RLV” jelzéssel átutaltatni:   
 

részvételi díj  12.500.- Ft/fő Bolyai tagoknak,   
                                         17.500.- Ft/fő nem társulati tagoknak;   

 

étkezési díj  9.000.- Ft/fő (a szerdai közös vacsora ára a részvételi díj része);  
 

szállásdíj  12.000.-Ft/fő/3 éjszaka (a Szent István Egyetem Kollégiumában). 
 

Bármely befizetésnél kérjük pontosan feltüntetni, kinek (név), milyen költségét fedezi az 
összeg (teljes részvételi díj, vagy részvételi díj étkezés nélkül, vagy részvételi díj szállás 
nélkül, vagy csak részvételi díj). Ha valaki a vándorgyűlésen étkezést vagy szállást nem kér, 
befizetése a fenti költség-részletezés szerint alakul.  
Amennyiben intézményének a befizetés előtt feltétlenül szüksége van számlára, ezt a kérést 
juttassa el fenti e-mail címünkre leírva, hogy pontosan mely intézménynek, milyen címre, 
kikkel kapcsolatban, esetleg milyen bontásban küldjünk számlát.  
A befizetett összegről, annak beérkezése után csak a befizető intézmény vagy csak a befizető 
egyén nevére és címére szóló számlát állíthatunk ki. Ezért kérjük, a csekkre a befizetőhöz 
annak a nevét és címét írják, akinek a nevére kérik a számlát.  
Az intézménynek a számlát postán elküldjük, az egyéni befizetőknek a Vándorgyűlésen, a 
helyszínen adjuk át.  
Jelentkezését csak a befizetés beérkezése, vagy annak igazolása esetén tudjuk véglegesnek 
elfogadni. Június 20-ig le nem mondott jelentkezés részvételi díját nem tudjuk visszautalni. 
 

A július 2/3-i éjszakai szállás és a kirándulások árát a helyszínen, regisztráláskor kell 
kifizetni. 
 

A kitöltött „jelentkezési lap”-ot június 5-ig kérjük a BJMT fenti levelezési vagy e-mail 
címére visszaküldeni. Határidő után nem tudunk jelentkezéseket elfogadni! Késve beküldött, 
vagy be nem jelentett igényeket nem áll módunkban teljesíteni. 
 

Üdvözlettel: 
 
Budapest, 2019. május 22.  
 Rákóczi Ildikó s.k. 
                                                                                     BJMT igazgató 
Mellékletek:  1db csekk,  
                     1db jelentkezési lap. 


