
MOT XIX. Vándorgyűlés Lillafüred 2018. szeptember 27-29. 

információk, jelentkezés, szállás 

 

I. Részvételi díj 
 

Részvételi 

díj 

OMSZ főállású dolgozó, OMSZ mellék-, vagy 

részfoglalkozású dolgozó 

nem OMSZ dolgozó 

 

 05.31-ig 08.20-ig 05.31-ig 08.20-ig 05.31-ig 08.20-ig 

orvos MOT 

tag* 
16.000 Ft 19.000 Ft 19.000 Ft 22.000 Ft 22.000 Ft 25.000 Ft 

orvos nem 

MOT tag 
20.000 Ft 23.000 Ft 23.000 Ft 26.000 Ft 26.000 Ft 29.000 Ft 

szakdolgozó 

MOT tag* 
14.000 Ft 17.000 Ft 17.000 Ft 20.000 Ft 20.000 Ft 23.000 Ft 

szakdolgozó 

nem MOT 

tag 

18.000 Ft 21.000 Ft 21.000 Ft 24.000 Ft 24.000 Ft 27.000 Ft 

kísérő 9.000 Ft 13.000 Ft 12.000 Ft 16.000 Ft 15.000 Ft 19.000 Ft 
*MOT tag: aki érvényes tagsággal rendelkezik, és 2018. évi tagdíját március 31-ig rendezte. 

 

Részvételi díj 2018. szeptember 01-től történő jelentkezés esetén: egységesen 34.000 Ft! 

 

Napijegy: szeptember 27. és 28.: 7.000 Ft/nap; szeptember 29.: 5.000 Ft. 

 

Hallgatói** napijegy:    1.000 Ft/nap 
**hallgató: aki aktív orvostan-, vagy (akár nappali, akár részidős képzésben) mentőtiszt hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

- részvétel a tudományos programon 

- fogadás szeptember 28. 

- programfüzet 

- kongresszusi táska, kitűző 

- kávé/üdítő a kávészünetekben 

- továbbképzési pont 

 

A kísérői díj tartalmazza: 

- részvétel a rendezvény megnyitóján 

- fogadás szeptember 28. 

- kitűző 

 

A napijegy és a hallgatói napijegy tartalmazza: 

- részvétel az aznapi tudományos programon      -     kávé/üdítő a kávészünetekben 

- továbbképzési pontra nem jogosít! 

 

A részvételi díjból a MOT tagok, illetve az OMSZ dolgozók alábbi kedvezményben részesülnek:  
(A részvételi díjakat részletező fenti táblázat már a kedvezmények figyelembe vételével készült. A MOT és az 

OMSZ támogatások az augusztus 20-ig történő jelentkezés esetén vehetőek igénybe. A MOT és az OMSZ 

kedvezmény együtt is igénybe vehető!) 

 

- MOT támogatás a tagoknak: 4.000 Ft kedvezmény a részvételi díjból 

- OMSZ támogatás az OMSZ dolgozóinak:  

o főfoglalkozás esetén 6.000 Ft,  

o rész-, vagy mellékfoglalkozás esetén 3.000 Ft kedvezmény a részvételi díjból 

o az OMSZ hozzájárul szolgálati járművek és mikrobuszok igénybe vételéhez. 

 

 

A rendezvény akkreditációja: 

orvosoknak: 15 pont, előadóknak további 5 pont 

szakdolgozóknak: az akkreditáció folyamatban van! 
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II. Szállás 
 

A Vándorgyűlés helyszíne a Hotel Palota****
SUPERIOR 

(Lillafüred, Erzsébet sétány 1.), ahol az 

előzetesen regisztrált résztvevők kedvezményes szállásdíjban részesülnek a rendezvény ideje alatt.  

 

Szállás költségek:  HOTEL Palota ****
SUPERIOR 

    2 ágyas szoba                             1 ágyas szoba 
    14.900,-Ft/éj/fő              24.400,-Ft/éj/fő    
    (Az ár tartalmazza: félpanzió /reggeli és vacsora/; IFA; korlátlan wellness használat  

/szauna, gőzkabin, pezsgőfürdő, úszómedence/; törölköző; köntös).       

 

Ebéd:   3.500 Ft/fő/alkalom 
    

 

III. Jelentkezés a kongresszusra 
 

Jelentkezni az alábbi címen elérhető google adatlapon lehet, javasolt a Chrome, vagy Firefox 

böngésző használata: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoj9KsR662m7k6xHasFiYlj-

JnghfNYF0uF0wbfSE2EIKNPg/viewform 

 

A jelentkezési adatlap letölthető honlapunkról is:  

www.mentok.hu/ rólunk/ alapítványok, szervezetek/ Magyar Oxyologiai Társaság 

 

A jelentkezés érvényességének feltétele a részvételi és a szállásdíj átutalása. A részvétel 2018. 

augusztus 31. után történő esetleges lemondása esetén a részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség. 

 

A részvételi díj, valamint a szállásfoglalás befizetése: Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye 

Bankszámlaszám: OTP 11734042-20002774 

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: név + MOT Vándorgyűlés. 

 

Az Életmentés Alapítvány elérhetőségei: email: sitkeyne.i.zsuzsanna@mentok.hu, fax: 46/500-157, 

                                                                      posta: 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 18.,. 
 

IV. Jelentkezés előadásra, poszterre 
 
Jelentkezés módja: a mellékelt Előadás, poszter jelentkezési lap kitöltésével 

Jelentkezési határidő:  2018. május 31. 

A leadott publikációk elfogadásáról (előadásként  ill. poszterként), az absztraktok alapján a 

Tudományos Bizottság dönt, erről az előadók elektronikus úton kapnak értesítést 2018. június 15-ig.  

Az elfogadott összefoglalók a kongresszusi kiadványban megjelennek.  
 

 

V. Információk, tájékoztatás 
 

Általános tájékoztatás: Dr. Mártai István, a MOT elnöke: martai.istvan@mentok.hu 

Gallai Judit, a MOT asszisztense: gallai.judit@mentok.hu 

 

Előadások, poszterek: Dr. Mártai István, a Tudományos Bizottság elnöke: martai.istvan@mentok.hu 

 

Szervezési kérdések: Dr. Buda Péter, a Szervező Bizottság elnöke: buda.peter@mentok.hu 

 

A helyi szervezésért felelős: Dr. Breitenbach Géza, koordinátor: 20/9470-233, oxynet@upcmail.hu 

 

Részvétel, szállás: Sitkeyné I. Zsuzsa ÉMR titkárságvezető, telefon: 46/411-845        

                               email: sitkeyne.i.zsuzsanna@mentok.hu 
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