KÖSZÖNTŐ
Kedves Kollégák!
Különleges alkalomra hívjuk fel a figyelmét.
A Magyar Neurológusok Társasága 2018 nyarán Debrecenben tartja XXXVII.
Konferenciáját, amelyhez csatlakozott az 50. Nemzetközi Duna Neurológiai
Szimpózium is.
Rendezvény helyszíne a virágkarneváljáról híres Debrecen, azon belül a
Kölcsey Központ, amely kiváló hátteret biztosít a szakmai beszélgetésekre, de
alkalmat ad a pihenésre és kikapcsolódásra is.
A sikeres egri konferenciához hasonlóan itt is lehetőség lesz az új eredmények
bemutatására a neurológia valamennyi területén, ugyanakkor kiváló
lehetőség, hogy személyesen találkozhasson az európai neurológia
kiemelkedő külföldi képviselőivel is.
Bízunk abban, hogy Önt is a résztvevők között üdvözölhetjük és a konferencia
újabb lendületet ad a magyar neurológia fejlődésének, elősegítve a betegek
jobb ellátását.

A rendezvény időpontja
2018. június 7 - 10.
A rendezvény helyszíne
Kölcsey Központ
4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3.
Helyi szervező bizottság
Prof. Dr. Csiba László
Prof. Dr. Vécsei László
Dr. Csépány Tünde
Dr. Semjén Judit
A MANE Konferencia fő témái
A konferencia előadásait a társaságok javaslatai alapján fogjuk összeállítani.
DUNA Szimpózium fő témái
Stroke
Multiple sclerosis
Headache
Epilepsy
Diseases of extrapyramidal system
Neuromuscular diseases

Kérjük, jegyezze naptárába!

Dr. Csiba László
egyetemi tanár
Magyar Neurológiai Társaság elnöke

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Dr. Vécsei László
egyetemi tanár
a Nemzetközi Duna Neurológiai
Szimpózium főtitkára

Akkreditáció
Az akkreditálás és a kreditpontok értékének meghatározása orvosok és
szakdolgozók számára folyamatban van. A MANE Kongresszusa és a Duna
Szimpózium külön-külön is akkreditálásra kerül.

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

REGISZTRÁCIÓ

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.

A Konferenciára való jelentkezés elektronikus úton történik a konferencia
honlapjáról: http://www.congress-service.hu/2018/mane/

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK
Esetleges módosítást, lemondást kizárólag írásban, 2018. május 01-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 2.500Ft+ÁFA. A rendezvényt követően kizárólag a
számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+ÁFA.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A rendezvények 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.

Lehetőség van jelentkezésre a Szervező Iroda által küldött jelentkezési lap
kitöltésével és visszaküldésével is.
Jelentkezési lapot igényelhet az info@congress-service.hu email címen vagy
letöltheti a konferencia hivatalos honlapjáról a „Letöltések” menüpont alatt.

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
A MANE konferencia témáihoz poszterek, a Duna Szimpózium témáihoz
előadások és poszterek jelenthetők be, ezek összefoglalóját kizárólag
elektronikus formában kérjük 2018. március 15-ig beküldeni. A prezentációk
elfogadásáról a MANE konferencián a Poszter Minősítő Bizottság dönt, és erről
az érintettek külön értesítést kapnak. A Bizottság fenntartja a jogot a poszter
prezentációk szóbeli előadással való átminősítésre. A legjobb prezentációk
díjazásban részesüknek.

Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit az alábbiak figyelembe
vételével készítse el:
• álló, A/4es forma, 2,5 cm-es margókkal
• Times New Roman betűstílus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz
• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, hivatkozást
• ne tartalmazzon semmiféle formázást, fej- vagy láblécet
• a szerzők teljes neve a keresztnév rövidítése nélkül legyen kiírva
• az előadó (posztert bemutató) szerző neve legyen aláhúzva
• több szerző/több munkahely esetén a felső indexben számmal jelölendő
az egyes szerzők munkahelye
• az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, ezért
kérjük, hogy a file
• neve azonos legyen az első szerző nevével; pld: toth_janos_1.doc,
toth_janos_1.rtf

A prezentációk hivatalos nyelve:
• MANE Konferencia esetében: magyar nyelv
• Duna Szimpózium esetében: angol nyelv
Az összefoglaló beküldése:
• Feltölthető a MANE honlapján a „Prezentáció” menüpont alatt
• Elküldhető interneten email-hez csatolt file‑ban. E-mail cím:
info@congress-service.hu
Kérjük feltüntetni az email tárgyában:
MANE-18/absztrakt +az előadó neve vagy DANUBE-18/absztrakt +az előadó
neve
Prezentáció bejelentést csak kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadunk el!
Jelentkezés a rendezvény honlapján a ”Regisztráció” menüpont alatt.

FONTOS IDŐPONTOK:

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK

Előadás, poszter bejelentés határideje
Kedvezményes díjú jelentkezések határideje
Hotel díjmentes lemondási határideje
Részvétel, ebéd és vacsora lemondás
határideje

2018. március 15.
2018. január 31.
2018. március 30.
2018. május. 1.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK:
A Tudományos Bizottsági tagság nem jelent automatikus ingyenes regisztrációt a rendezvényre!

Regisztráció

jan. 31-ig
30 000 Ft

máj. 31ig
41 000 Ft

június 1től
45 000 Ft

MANE tagoknak, akik 01.31-ig rendezik
2017-es tagdíjhátralékukat is
MANE tagok

40 000 Ft

46 000 Ft

50 000 Ft

Nem MANE tagok
Külföldi résztvevők

44 000 Ft
60 000 Ft

50 000 Ft
65 000 Ft

54 000 Ft
70 000 Ft

Nyugdíjasok és 30 éven aluliak

30 000 Ft

37 000 Ft

42 000 Ft

A részvételi díjban közvetített étkezésként 24.000Ft-ot továbbszámlázunk!

A regisztrációs díj az alábbiakat tartalmazza:
• MANE és DANUBE tudományos programon való részvétel,
• kiállítás látogatása,
• programfüzet,
• kávészüneti ellátás,
• részvétel a június 7-i nyitófogadáson
• pénteki és szombati ebéd (június 8-án és 9-én)

Nyitófogadás
Június 7. (csütörtök)
19.00 órától a Kölcsey Központban
Díját MANE résztvevők részvételi díja tartalmazza.
Bankett vacsora
Június 8. (péntek) 19.00 órától
A vacsora díja: 6.900 Ft/fő
Vacsora est
Június 9. (szombat) 19.00 órától
Díja 6.900 Ft/fő
Ebédek:
Büféasztalos ebédeket az alábbiak szerint fogyaszthatnak a kongresszus
helyszínén:
Június 07-én, csütörtökön az ebéd díja: 5.100 Ft/ebéd
Június 08-án, pénteken az ebédet a részvételi díj tartalmazza
Június 09-én, szombaton az ebédet a részvételi díj tartalmazza
Június 10-én, vasárnap az ebéd díja: 5.100 Ft/ebéd

PROGRAMTERVEZET

SZÁLLÁSFOGLALÁS
A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha az Ön
által bejelölt hotelben már nincs szabad szoba, akkor hasonló árkategóriájú
hotelben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel pontos nevét és címét a
visszaigazolásban küldjük meg. 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: 2018. március 30.
A határidő lejárta után is lehet szállást foglalni, viszont azokat azonnal
véglegesítjük, visszamondani nem lehetséges.

SZÁLLÁSHELYEK:
Hotel Divinus***** superior
Hotel Divinus***** deluxe
Hotel Aquaticum****
Hotel Lycium****
Hotel Óbester****
Villa Hotel**** standard
Villa Hotel**** superior
Platán Hotel****
Hotel Nagyerdő*** classic
Hotel Nagyerdő*** standard
Hotel Centrum*** superior

1 fő részére
29 100 Ft
37 700 Ft
26 600 Ft
23 200 Ft
23 100 Ft
18 700 Ft
20 700 Ft
14 800 Ft
16 400 Ft
18 700 Ft
21 000 Ft

2 fő részére
32 800 Ft
41 400 Ft
30 700 Ft
27 900 Ft
27 900 Ft
22 100 Ft
24 700 Ft
23 500 Ft
19 800 Ft
23 200 Ft
24 700 Ft

Június 07. csütörtök
13.30-14.00
Megnyitó
14.00-20.00
MANE tudományos program
20.00Nyitófogadás
Június 08. péntek
08.30-18.00
Duna Szimpózium tudományos program
19.00Duna Szimpózium bankett vacsora és MANE vacsora est
Június 09. szombat
08.30-12.00
Duna Szimpózium tudományos program*
13.00-19.00
MANE tudományos program
20.00Vacsora est
Június 10. vasárnap
08.30-16.00
MANE tudományos program
* A Duna Szimpózium hivatalos nyelve angol

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME
Dr. Csiba László
egyetemi tanár
Magyar Neurológiai Társaság elnöke
DE KK ÁOK Neurológia Klinika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
csiba@med.unideb.hu

Dr. Vécsei László
egyetemi tanár
a Nemzetközi Duna Neurológiai Szimpózium főtitkára
SZTE ÁOK Neurológia Klinika
6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
vecsei.laszlo@med.u-szeged.hu

Dr. Csépány Tünde
Magyar Neurológiai Társaság Titkára
DEKK ÁOK , Neurológiai Klínika
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
csepany@edu.med.unideb.hu

Dr. Semjén Judit
Markhot Ferenc Oktatókórház és RI
3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
judit.semjen@gmail.com

A SZERVEZŐ IRODA CÍME
(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, szállásügyek, szakmai kiállítás)
Congress & Hobby Service Kft.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Tel.: 62/484-531, 484-532
Fax: 62/450-014
E-mail: info@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

