JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlésére

Helyszín: Miskolc
Időpont: 2017. július 10 – július 12. (hétfő–szerda)
Szállás: Uni-Hotel (3515 Miskolc, Egyetem út )
Előadások, szekcióülések: Miskolci Egyetem Campusán (A/4-es épület, Selmec terem,
Sopron terem, A/6-os épület, A/1-es épület termeiben)
Étkezések: Miskolci Egyetem campusán az Uni-Café étteremben, illetve az Aulában
A vándorgyűlésre jelentkezés ideje:



jelentkezés 2017. május 17. 24.00 óra és 2017. június 15. 24.00 óra között
az online jelentkezési felület 2017. május 18-án 24.00 órakor nyílik meg

A befizetések és a befizetési igazolások megküldésének határideje:
2017. június 15. 24.00 óra
FONTOS! Idén kizárólag két formában tudunk jelentkezéseket elfogadni:
1. Internetes regisztrációs felületen történő jelentkezést, amely az alábbi linken
érhető el: http://www.vandorgyules.info/jelentkezes.html. Az elektronikus úton
történő jelentkezéseket e-mailben a rendszer visszaigazolja.
2. Telefonos regisztrációt a +36 30 777 5411 számon, de csak abban az esetben, ha
valaki méltánylandó okból nem képes az elektronikus regisztrációra.

***
FONTOS! Az MLE Választmányának 4/2012. (02.15.) sz. határozata alapján – a korábbi
évekhez hasonlóan – kedvezményes részvételre az alábbi kör jogosult:
–
–

–
–
–
–

közalkalmazotti, köztisztviselői vagy szerződéses jogviszonyban álló levéltári dolgozók
(vagyis minden típusú levéltár munkatársai)
közalkalmazotti, köztisztviselői vagy szerződéses jogviszonyban álló, levéltári területen
dolgozó minisztériumi munkatársak, ill. egyetemi oktatók, valamint az ehhez a körhöz
tartozó nyugdíjasok
korábban levéltárral közalkalmazotti, köztisztviselői vagy szerződéses jogviszonyban állt
nyugdíjasok
azon volt levéltári dolgozók, akiknek levéltári munkaviszonya a 2011. év során, vagy azt
követően szűnt meg
történelem alapszakos képzésen, levéltári szakirányon résztvevők (BA), illetve levéltár
szakos MA hallgatók
a rendező és a támogató felek által meghívottak
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Mindenki másnak (nem MLE tagok, a nem kedvezményes körbe tartozó MLE tagok)
valamennyi igényelt szolgáltatás teljes költségét meg kell téríteniük!
A mindenki által fizetendő költségek:


Minden jelentkezőtől (kivéve meghívott vendégek és előadók) 3.500 Ft regisztrációs
díjat kérünk átutalással befizetni „vgy. reg. díj 2017” megjelöléssel. Ennek hiányában
a jelentkezést nem tudjuk elfogadni! Szintén nem tudjuk elfogadni a jelentkezést be
nem fizetett 2017. évi tagdíj esetén!

Az igénybe vett szolgáltatásokkal (étkezés, szállás, kirándulás stb.) kapcsolatos igényeket
az elektronikus jelentkezési felületen kell jelezni.
FONTOS! A vándorgyűlés hivatalos programjának valamennyi előadója (plenáris ülések,
szekcióülések), valamint a szervezők mentesülnek a regisztrációs díj befizetése alól. A
plenáris ülés résztvevőinek az ülésnapon ebédet biztosítunk. A fenti kedvezményeken
kívül az előadóknak a szolgáltatások (étkezés, szállás, kirándulás) igénybevételéért a
kedvezményes résztvevőkre vonatkozó árakat kell megfizetniük. Valamennyi előadónak és
szervezőnek regisztrálniuk kell magukat az elektronikus felületen! A jelentkezési felületen
be kell jelölni az „MLE vendég”, vagy „előadó” fület a megfelelő napokra.
A kedvezményes áron részt vevők számára az Egyesület által vállalt költségek:




Szállásköltség (maximum 2 éjszaka – hétfő és kedd). A program megnyitását megelőző
éjszaka (vasárnap) szállásköltségét az Egyesület nem tudja vállalni, ezt önállóan,
önköltséges módon kell megoldani. Az első nap hivatalos programja délután 13 órakor
kezdődik, regisztrálni 10 órától lehet
Étkezési hozzájárulás (reggeli, ebéd, vacsora), hétfői vacsora költsége


***

A 2017. július 11-i (keddi) választható szakmai tanulmányutak:
I. Tanulmányút Sárospatakra
A kirándulás indulási ideje: Miskolc, délután 13.30. óra
1. csoport Sárospatakot tekinti meg (kb. két autóbusz)
Parkolási lehetőség Arad utcai autóbusz-parkoló (a Vár délnyugati sarokbástyájánál)
Érkezés: 15.00-kor
A csoport két részre oszlik és felváltva tekintik meg a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi
Múzeumát, valamint a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeit.
1/1. csoport:
Kezd a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának megtekintésével 15.10 kor
(időtartam 90 perc: Vöröstorony, állandó Rákóczi-kiállítás, Ágyúöntő-műhely megtekintése),
belépés ingyenes.
16.40-kor innen egy kis rövid városnéző séta keretében átsétálnak a Várkert és a külsővár
érintésével a Sárospataki Református Kollégiumhoz (20 perc).
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17.00-től a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek megtekintése
(a gyűjtemények megtekintésének időtartama 1 óra), belépés ingyenes.
Vissza autóbusszal a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumához.
18.00 – 1830. szabadprogram (séta a Várkertben és külső várban)
1/2. csoport:
15.10-kor kezd: egy kis rövid városnéző séta keretében átsétálnak a Várkert és a külsővár
érintésével a Sárospataki Református Kollégiumhoz (20 perc). Tartja: Szentimrei Márk
levéltáros, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek munkatársa
15.30-től a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek (elérhetőség:
http://patakarchiv.hu/) megtekintése (a gyűjtemények megtekintésének időtartama 1 óra),
belépés ingyenes.
Vissza autóbusszal a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumához.
16.45-kor
a
Magyar
Nemzeti
Múzeum
Rákóczi
Múzeum
(elérhetőség:
http://www.rakoczimuzeum.hu/index.php/hu/) megtekintése (időtartam 90 perc:
Vöröstorony, állandó Rákóczi-kiállítás, Ágyúöntő-műhely megtekintése), belépés ingyenes.
Indulás Miskolcra 18.30-kor

II. Tanulmányút Sátoraljaújhelyre
A kirándulás indulási ideje: Miskolc, délután 13.30. óra
2. csoport Sátoraljaújhelyt tekinti meg (kb. két autóbusz)
Érkezés: 15.10-kor
Parkolási lehetőség PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum előtt Dózsa György u.
Közösen átsétálunk a volt Vármegyeháza, jelenlegi Városháza épületébe.
15.20: Szamosvölgyi Péter polgármester rövid pohárköszöntővel és közös koccintással
(természetesen hegyaljai borral) várja a résztvevőket.
15.45: a csoport kettéválik és az alábbiak szerint nézi meg a helyszíneket:
2/1. csoport:
15.45: a PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum megtekintése (a tárlatok megtekintésének
időtartama 1 óra 15 perc, tárlatok: A Szép és a Jó – Kazinczy és a művészetek, bemutatja
Fehér József ny. múzeumigazgató, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke 15.45–16.15., utána
szabadon megtekinthetők az alábbi tárlatok: Egy eltűnt vár nyomában – Régészeti kutatások
a sátoraljaújhelyi Várhegyen; Erdőjárók Kalauza – Zempléni tájak természeti értékei, időszaki
kiállítás: Kő kövön - Töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából); elérhetőség:
http://www.kazinczymuzeum.hu/), belépés ingyenes
17.00–17.15: Rövid városismertetést tart a Főtéren Fehér József ny. múzeumigazgató, a
Kazinczy Ferenc Társaság elnöke
17.15–18.00: A MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára
megtekintése (időtartam 45 perc), belépés ingyenes.
18.00–18.30: Szabadprogram, séta a városközpontban.
Indulás Miskolcra 18.30-kor
2/2. csoport:
15.45: A MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára
megtekintése (időtartam 45 perc), belépés ingyenes.
16.30–16.45: Rövid városismertetést tart a Főtéren Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság
elnöke
16.45-17.00: Utazás Széphalomba
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17.00-18.30: Széphalom: A PIM – Magyar Nyelv Múzeuma, a Kazinczy-emlékcsarnok és a
Kazinczy Ferenc Emlékpark megtekintése (elérhetőség: https://pim.hu/hu/nyelvmuzeum)
Indulás Miskolcra 18.30-kor
Érkezés Miskolcra 20.00 – 20.15 körül.

***
Az igényelt szolgáltatásokat elsősorban átutalással szíveskedjenek befizetni az MLE
számlaszámára. (Számlaszám: OTP 11705008-20106720-00000000). Közlemény rovatba
kérjük feltüntetni MLE vándorgyűlés. Amennyiben a tagdíjat is most fizeti be, akkor azt külön
fel kell tüntetni (pl.: MLE vándorgyűlés, 2017. évi tagdíj).
Valamennyi költséget, regisztrációs díjat, tagdíjat legkésőbb 2017. június 15-ig be kell
fizetni, a helyszínen ez már nem lesz lehetséges.
Bármely megrendelt szolgáltatás lemondásának határideje: 2017. június 30., péntek.
Lemondást a fenti határidőn túl kötbér megfizetésének kötelezettsége miatt nem áll
módunkban elfogadni.
Aki MLE tagként szeretne részt venni a vándorgyűlésen, de nem fizette még be a 2017. évi
tagdíját – esetleg 2016. évi tagdíjhátraléka van –, azt a befizetési határidőig (június 15-ig)
rendezheti. A tagdíjat a vándorgyűlés költségeivel – ide értve a regisztrációs díjat is –
együttesen is be lehet fizetni.
FONTOS! Csoportos befizetést csak abban az estben tudunk elfogadni, ha legkésőbb június
15-ig a befizető az mle.vandorgyules@gmail.com címen közleményben, személyekre
bontva részletezi, hogy kinek és milyen szolgáltatások árát, vagy mely évi tagdíját fizette
be csoportosan!
A befizetésekről számlát kérni, legkésőbb június 15-ig, az mle.vandorgyules@gmail.com email címen lehet feltüntetve a számlázási és postázási nevet, címet. (Figyelem! Az átutalási
közlemény rovatában nem elég feltüntetni a számlaigényt!). Ezt követően számlát
visszamenőlegesen vagy utólag már nem tudunk kiállítani!
Részletes, végleges programot és tájékoztatást, térképekkel, tömegközlekedési
lehetőségekkel és egyéb hasznos tudnivalókkal 2017. június 25. után kapnak a jelentkezők. A
tájékoztató anyagok megtalálhatók lesznek a http://vandorgyules.info/ honlapon, illetve a
Magyar Levéltárosok Egyesületének honlapján is: www.leveltaros.hu

Budapest, 2017. május 18.
Dr. Kenyeres István s. k.
MLE elnök

