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2. KÖRLEVÉL 
MANYE XXIV. 2014. április 24–26. (csütörtök–szombat) 

 
 
Kedves Kolléga! 
 
Köszönjük  XXIV. MANYE iránt tanúsított érdeklődését. Az alábbiakban tájékoztatjuk a kongresszus 
részleteiről. 
 
Időpont: 2014. április 24–26. között 
Helyszín: Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (Horea út 31. szám) 
Regisztráció: 2014. április 24., 9,00–13,00* 
* Amennyiben ebben az időpontban nem tudna regisztrálni, kérjük, jelezze 2014. február 5-ig 
érkezésének tervezett időpontját, hogy az igényeknek megfelelően tudjuk értesíteni Karunk 
adminisztrációs osztályát a regisztrációs asztal felállításának időpontjairól. 
 
Részletes program: a 3. körlevélben. 
 
Szállás, étkezés: A konferencia szervezői nem vállalják a szállásfoglalást, illetve az étkezéssel 
kapcsolatos kérdések megoldását; ilyen jellegű gondok megoldásában segítséget nyújthatnak a 
honlapunkon közzétett információk (http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/kolozsvar). 
 
2014. április 24-én 20,00 órától fogadást szervezünk a kongresszus részvevőinek. 
 
Alternatív programok a kongresszus keretén belül 
 
A kongresszus keretén belül rendhagyó módon kirándulást is szervezünk Kolozsvár–Torda–Torockó–
Tordaszentlászló–Magyarfenes–Kolozsvár útvonalon, melynek időpontja 2014. április 25. (péntek, 
13,00–20,00 között). A kirándulás ára a következőket tartalmazza: szállítás, a tordai sóbánya 
megtekintése, a torockói Néprajzi Múzeum megtekintése, a tordaszentlászlói tájház megtekintése, vacsora 
Magyarfenesen. A kirándulás ára a jelentkezők számának függvénye, ezért a 3. körlevélben fogjuk 
közölni. Amennyiben még nem jelezte részvételi szándékát, kérjük, tegye ezt meg 2014. február 5-ig. A 
későbbi jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. A befizetés regisztráció során történik majd. 
 
Azok számára, akik nem kívánnak részt venni a kiránduláson, alternatív programként egy kolozsvári sétát 
ajánlunk. Az idegenvezetést önkénteseink vállalják, így a városnézés díjmentes. Kérjük az érdeklődőket, 
2014. február 5-ig jelezzék részvételi szándékukat. 
 
Részvételi díjak és befizetési határidők  

MANYE-tagok részére:  
Díj típusa Határidő Díj (forintban) Díj (lejben) 

Kedvezményes 2014. február14-ig: 11 000,- Ft 170 RON
Normál 2014. március 17-ig: 13 000,- Ft 200 RON
Emelt 2014. április 1-ig: 15 000,- Ft 230 RON
Nem MANYE-tagok részére:  

Díj típusa Határidő Díj (forintban) Díj (lejben) 
Kedvezményes 2014. február 14-ig: 16 500,- Ft 250 RON
Normál 2014. március 17-ig: 18 500,- Ft 280 RON
Emelt 2014. április 1-ig: 20 500,- Ft 310 RON
 

A korai befizetéssel járó kedvezményen kívül a kongresszuson részt venni kívánóknak más 
kedvezményt sajnos nem tudunk biztosítani. 
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MANYE-tagság: 

A tagsági díj 4.500,- Ft.  
A tagsági lap letölthető a következő honlapról: www.manye.hu  

A részvételi díj a következőket foglalja magában: 

 kongresszusi csomag (dosszié, programfüzet, toll, jegyzetfüzet) 

 fogadás (első este) 

 kávé, üdítő (kávészünetek) 

 kongresszusi CD (illetve a lehetőségek függvényében nyomtatott kötet) 
 
A részvételi díj befizetése:  
A részvételi díjak utalását 2014. január 20-tól lehet elkezdeni. Utaláskor feltétlenül írják rá a 
magyarázathoz azt, hogy: PARTICIPATION FEE – CSALÁDNÉV+KERESZTNÉV.  
 
A részvételi díjat a Kolozsvári Akadémiai Bizottság számlájára kérjük küldeni. Az utaláshoz szükséges 
adatok: 

Név (hivatalos nyelven): Asociatia MTA-KAB 
Romániai adószám (cod fiscal): 23995559 
Számlavezető bank neve: Banca Transilvania - Sucursala Cluj Napca   
Számlavezető bank címe: 400129 Cluj Napoca, Romania, Str. Eroilor nr. 36. 
Számlaszámok: 
IBAN: RO 53 BTRL 0131 2205 L876 78XX (HUF) 
IBAN: RO 80 BTRL 0130 1205 L876 78XX (RON) 
Swift kód (külföldi utalásokhoz): BTRL RO22 
 
FONTOS: A számlaigénylés határideje 2014. január 5. volt, a később beérkező számlaigényeknek nem 
tudunk eleget tenni. A határidőig igényelt számlákat január 20. után küldjük elektronikus formában. A 
számlák eredeti példányait a kongresszus helyszínén, regisztrációkor adjuk át a részvevőknek. 
 

A lemondás határideje (50%-os visszatérítéssel): 2014. március 15. 
 


