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61. Rátz László Vándorgyűlés (Eger, 2022. július 5–8.)  
 

ELSŐ KÖRLEVÉL 
 

A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) Oktatási Szakosztálya az Eszterházy Károly Katolikus 

Egyetemmel közösen 2022. július 5. és 8. között Egerben rendezi meg a matematikatanárok 

továbbképzését, a Rátz László Vándorgyűlést, melyre minden érdeklődő matematikatanárt 

meghívunk. A Vándorgyűlés akkreditált továbbképzés (alapítási/indítási engedély száma: 12/21/2019), 

melyen a feltételek teljesítésével 30 kredit-pontot lehet szerezni. 
 

A Vándorgyűlésen a hagyományoknak megfelelően az általános iskola alsó -, illetve felső tagozatos és 

a középiskolás korosztályokat tanítók számára három szekcióban lesznek szakmai rendezvények. A 

középiskolai szekció két részre oszlik, a speciális matematika tagozatos osztályok 

matematikatanárainak továbbképzése is része a Vándorgyűlésnek. Előadásokat, ankétokat és kötetlen 

beszélgetéseket szervezünk a matematika különböző területeiről és tanításának problémaköreiből 

(tartalmi és módszertani kérdésekről, tanítási tapasztalatokról és lehetőségekről). Interaktív 

feladatmegoldó szemináriumokat tartunk a tantervek témaköreihez tartozó feladatokból, 

feladatsorozatokból, versenyfeladatokból.  
 

Idei Vándorgyűlésünk hívószava a MOTIVÁCIÓ. A szakmai programok jelentős részében legalább 

implicit módon megjelennek az előadók, szemináriumvezetők motivációval kapcsolatos gondolatai.  

A Vándorgyűlésen előadást fog tartani többek között Lovász László, Mérő László, Pósa Lajos, Röst 

Gergely. 
 

A keddi megnyitót a Líceum dísztermében, a többi napon az előadásokat az, Informatika Kar 

Matematikai és Informatikai Intézetének (Eger, Leányka u. 4., C épület) termeiben tartjuk. A részletes 

programról később informáljuk a jelentkezőket. 
 

Július 7-én (csütörtök) délután fakultatív kirándulásokat szervezünk. Ezekről bővebb tájékoztatást a 

következő körlevélben adunk, jelentkezni is később kell. 
 

Részvételi díj:  

 a BJMT tagjainak 15.500. - Ft/fő  

 nem társulati tagoknak 21.500.- Ft/fő  

 (A keddi közös vacsora ára a részvételi díj része.)  
 

Szállást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kollégium apartmanjaiban (Eger, Leányka u. 2.) 

tudunk biztosítani. Egy apartmanban 3 db 2 ágyas szoba van 1 db fürdőszobával (az előtérben hűtő, 

mikró és mosogató található). Ára 12.000.- Ft/fő/3 éjszaka. A szállásdíj tartalmazza az ÁFA és IFA 

összegeit.  
 

A szervezett étkezés a keddi ebéddel kezdődik, és pénteki ebéddel fejeződik be, a 3 reggeli, 4 ebéd, 2 

vacsora ára összesen 16.000.- Ft / fő (áfával együtt).  
 

Mindent szolgáltatást igénylő résztvevőnek összesen fizetendő  

 BJMT tagok esetében: 43.500.- Ft/fő;  

 nem társulati tagok esetében: 49.500.- Ft/fő.  
 

A befizetés módjáról a második körlevélben értesítjük. A második körlevél kézhezvétele előtt befizetést 

nem kérünk! (Ha a fizetendő díjat a munkahelye téríti, azt feltétlenül jelezze jelentkezési lapján.)  
 

A Vándorgyűlésre jelentkezni 2022. április 25-ig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a 

BJMT e-mail címére való visszaküldésével lehet. Online jelentkezési űrlap a 

https://forms.gle/2nZuX23QAnxQThFD8 oldalon érhető el. Második körlevelünket csak azokhoz 

juttatjuk el, akik erre a levélre határidőig válaszoltak! 
 

    Budapest, 2022. április 8. a BJMT Oktatási Szakosztálya  
     

  

https://forms.gle/S7G2m37VViHCQSkeA

