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SZÁLLÁS / SZÁMLÁZÁS / HATÁRIDŐK

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. 
A megrendelt szállás a számlán megadott időpontig, előzetesen 
fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - 
igénybevételtől függetlenül - ki kell fizetni.
Szállásfoglalási és befizetési határidő: 2014. április 15. 
Ezen határidő után is lehet szállást foglalni, azokat azonnal 
véglegesítjük, visszamondani nem lehetséges. 

SZÁLLÁSDÍJAK 
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit 
és az adókat (ÁFA, IFA).
 1 fő részére   2 fő részére
Hotel Novotel**** 17.500 Ft   20.000 Ft

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a számlán, ill. a 
visszaigazolásban megadott időpontig fizetendő.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK
Esetleges lemondást szálláslemondás esetében 2014. április 15-ig, 
a részvételi díjak és étkezések esetében pedig 2014. május 5-ig 
fogadunk el kötbérmentesen, azonban a számlamódosítási díjat 
levonjuk a visszafizetendő összegből. A megadott időpontok után 
díjvisszafizetés nem lehetséges.
Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a 
rendezvényt megelőzően 2.500 Ft+Áfa. A rendezvényt követően 
kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 
4.000 Ft+Áfa.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak 
baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így 
baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén 
a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy 
kártérítést vállalni.

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, és a lapon 
megjelöltek alapján megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges 
bankszámlaszámot és feltüntetendő megjegyzést, vagy az 
előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát. 
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor 
fizeti, kérjük hogy pontosan jelölje meg jelentkezési/megrendelő 
lapján a számlázási nevet és címet, és a költségvállaló cégszerű 
aláírásával küldje vissza a szervező irodának.

Kedves MEL tagok! Kedves Kollégák! 
Ezúton szeretnénk Önt meghívni a 2014. június 5-7-én 
megrendezésre kerülő Magyar Epilepszia Liga XII. Kongresszusára. 
Reményeink szerint a színes szakmai program, a felkért referátumok 
és előadások összefoglalják az elmúlt kongresszus óta eltelt időszak 
szakmai újdonságait és a legfrissebb tudományos eredményeket.
A kongresszust kísérő szakmai kiállításon lehetőséget biztosítunk 
a gyártó és forgalmazó cégeknek legmodernebb termékeik 
bemutatására, kollégáinknak pedig mindezek megismerésére.
A rendezvény során szervezett társasági programok színvonalas 
lehetőséget nyújtanak kikapcsolódásra és a személyes kapcsolatok 
ápolására társaságunk tagjainak és minden kedves résztvevőnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk Szegedre! 

Dr. Janszky József
a MEL elnöke

SZERVEZŐK

HELYI SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
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Cím: 6701 Szeged, Pf.: 1022.
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INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN
http://congress-service.hu/2014/mel



MAGYAR EPILEPSZIA LIGA XII. KONGRESSZUSA 

REGISZTRÁCIÓ / PREZENTÁCIÓK

Dr. Clemens Béla
Dr. Fogarasi András
Dr. Halász Péter
Dr. Janszky József

A KONGRESSZUS IDŐPONTJA:
2014. június 5-6-7.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE:
Hotel Novotel, 6721 Szeged, Maros u. 1.

HELYI SZERVEZŐK: Dr. Vécsei László, Dr. Szok Délia

TUDOMÁNYOS- ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

A KONGRESSZUS FŐ TÉMÁI:
• „Szimptómás” epilepsziák
• Nem-gyógyszeres, nem-sebészi kezelések epilepsziában
• Kísérletes epileptológia: szemléletváltás
• Gyermekkori és csecsemőkori epilepsziák gyógyszeres kezelése
• Szabad előadások

AKKREDITÁCIÓ 
A kongresszus szakorvosok számára hivatalos, pontszerző, 
szabadon választható továbbképző rendezvény. Az akkreditálás és 
a kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van. 

A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a 
kongresszus honlapjáról:  http://congress-service.hu/2014/mel
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött 
jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével is. 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

 2014. 03. 15. előtt  03. 15. után
   
társasági tagok 20.000.-Ft 23.000.-Ft
nem társasági tagok 25.000.-Ft 28.000.-Ft
35 év alatt, 65 év felett 15.000.-Ft 18.000.-Ft
PhD hallgatók, rezidensek,
EEG asszisztensek, nyugdíjasok   7.000.-Ft 10.000.-Ft
napijegy    7.000.-Ft   7.000.-Ft

A részvételi díjak a kávészünetek és a fogadás díjaként 12.000 Ft 
közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán feltüntetünk. 
Ez az összeg PhD hallgatók, rezidensek, EEG asszisztensek, 
nyugdíjasok esetében 7.000 Ft és nem tartalmazza a fogadást. 
Napijegyet vásárlóknál nem számlázunk közvetített étkezést.

A társasági és nem társasági tagok, 35 év alatti és 65 év feletti 
résztvevők részvételi díja tartalmazza:
•  Részvételt a szakmai programon
•  Az akkreditációs pontokat
•  A kiállítás megtekintésének jogát
•  Programfüzetet
•  Kávészüneteket 3 napra
•  A június 5-i nyitófogadáson való részvételt

A PhD hallgatók, rezidensek, EEG asszisztensek, nyugdíjasok 
részvételi díja tartalmazza:
•  Részvételt a szakmai programon
•  A kiállítás megtekintésének jogát
•  Programfüzetet
•  Kávészüneteket 3 napra

Napijegyesek regisztrációs díja tartalmazza:
•  Részvételt az adott napi szakmai programon
•  Az aznapra szóló kávéjegyet
•  Kiállítás megtekintésének jogát

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 
A kongresszus témáihoz előadások 2014. március 15-ig 
jelenthetőek be. A prezentációk elfogadásáról a Szervező Bizottság 
dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak. Az előadások 
összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük az 
info@congress-service.hu e-mail címre legkésőbb 2014. április 15-ig 
eljuttatni.
Az összefoglalók formai követelményei megtekinthetőek a 
rendezvény honlapján.
A Szervező Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának 
meghatározására. Az előadásra történő jelentkezést csak kitöltött 
jelentkezési lappal együtt fogadja el.

TÁRSASÁGI PROGRAMOK / ÉTKEZÉSEK

FOGADÁS
2014. június 5. (csütörtök), Hotel Novotel étterme
Díját a társasági és nem társasági tagok, valamint a 35 év alatti és 
65 év feletti résztvevők részvételi díja tartalmazza.
Díja: 8.000 Ft / fő

HALÁSZCSÁRDA VACSORA
2014. június 6. (péntek), díja: 7.000 Ft/fő

EBÉD
Június 5-6-7-én a kongresszus helyszínén, a Hotel Novotel 
éttermében.
Díja: 4.000 Ft/ebéd


