
 

 

Tájékoztató adatok: 
 
 
 

Magyar Orvostudományi Napok - 2016 
  

A klinikai idegtudomány új eredményei 
 

 
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Nagyterem 
Budapest V., Széchenyi István tér 9. 
É 47° 30' 3.38''  K 19° 2' 47.88'' 
  
térkép:  https://goo.gl/maps/UeDDEeNR3tM2 
 
megközelítés tömegközlekedéssel:  2-es villamos  
 
A program minősítése: OFTEX: SE-TK/2016.II/00315  - 20 pont 
 
Részvételi díj: 20.000 Ft, PhD hallgatók számára: 10.000 Ft. 
 
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza: 
 - részvétel a tudományos programon 
 - programfüzet 
 - névkitűző 
 - pénteken két kávészünet és déli szendvicsebéd 
 - szombaton egy kávészünet 
 
A rendezvény helyszínéhez közeli parkolási lehetőségek: 
 
Lipót mélygarázs - V. ker. Szabadság tér – térkép:  http://www.lipotgarazs.hu/elerhetosegek/ 
Napi jegy (a megvásárlástól számított 24 órán át érvényes) 3 900 Ft. Vásárlás érkezéskor az 
Információs Irodában, a Garázsba való behajtástól számítva 1 órán belül. Utólagos kiállításra nincs 
lehetőség.  
 
Bazilika mélygarázs V. ker. Sas utca – térkép: http://www.bazilikagarazs.hu/megkozelithetoseg.html 
Napi jegy 
Érvényes az érvényesítés napján éjfélig, túllépés esetén a parkolási idő óradíjjal fizetendő 
3.500.- Ft (bruttó) 
 
Erzsébet parkoló  V. ker. Erzsébet tér –   
Nappal 07-től 19 óráig 600 Ft / óra  
„Napijegy 7.000Ft (25€) mely a belépéstől 24 óráig érvényes, és a parkolás megkezdésekor előre 
fizetendő, a parkoló irodájában”  
térkép: http://erzsebet-parkolo.hu/index.php/parkolasi-dijak-menu 
 
Vörösmarty garázs V. ker. Vörösmarty tér (Deák F. utca 2.) –  
http://boe-parking.hu/vorosmarty-garazs/ 
Óradíj: 500 Ft  
Napidíj: 3500 Ft 
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Jelentkezés: A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a jelentkezés a 
www.motesz.hu oldalon online, vagy e-mailben az info@motesz.hu címen.   
Jelentkezési határidő: 2016. november 3. 
 
Minden befizetésről számlát állítunk ki a jelentkezési lapon megadott számlázási címre. Banki 
átutalás esetén díjbekérőt küldünk és az átutalás megtörténtét követően utólag állítjuk ki a számlát. 
A részvételi díj étkezéseket is tartalmaz (kávészünet, szendvicsebéd), amely természetbeni 
juttatásnak  minősül.  A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a részvételi díjat 
kifizető felet terheli. Ezért a számlán a részvételi díjat regisztrációs díj és étkezés tételre bontva külön 
tüntetjük fel. 
 
A részvételi díj előzetes megfizetése a rendezvényen való részvétel feltétele. 
 
 Befizetés módja: Banki átutalás a MOTESZ  10300002-20325745-0003285 sz. számlájára 
       vagy 
                               Készpénzben   10.00 - 15.00 óra között a MOTESZ titkárságán 
          1083 Budapest, Szigony u. 43. 
 
Lemondási feltételek: a befizetett részvételi díj 80 %-át 2016. október 15-ig történt lemondás esetén  
visszatérítjük. 
 
Ezen időpont  után részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni, azonban helyettest elfogadunk. 
 
 
 
 
 
 
 
Információ: (1) 312-3807 
                      info@motesz.hu 
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