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A Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaság (MÉBOT) 
XVI. Biztosítás Orvostani Kongresszusát 

2011. május 19-21-én Kecskeméten rendezi meg 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 

a Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága és a Magyar Biztosítók Szövetsége együttműködésével. 
 

A kongresszus tervezett témái: 

Főtémák: 
1. Gyógy- és egészségturizmus biztosítás orvostani kérdései 
2. Utasbiztosítás itthon és külföldön 

Egyéb témák: 
1. Kockázatelbírálás: élet-, egészség- és betegségbiztosítás 
2. Krónikus betegségek biztosítási vonatkozásai 
3. Újdonságok a biztosítási jog területén 
4. Társadalombiztosítás aktualitásai 
5. Egészségpénztári lehetőségek 
6. Egyéb aktualitások, esetmegbeszélések 

 

Az egyes szakmai kérdésekhez a bevezető előadások megtartására a terület jeles képviselői kapnak felkérést. A Társaság 

hagyományaihoz híven ez alkalommal is sor kerül a „Dr. Halász Géza -” és a „Kemény György Emlékérmek” átadására. 

A kibővített Vezetőség döntése értelmében ez idei esztendőtől „Dr. Fehér János Emléklap” odaítélésével adózunk 

Professzor Úr  iskolateremtő, kiemelkedő munkásságának. 

 

Kongresszusi jelentkezés határideje:  2011. február 11. 
Prezentációk bejelentésének határideje:  2011. február 11. (a jelentkezési lapon) 
Az összefoglalók beküldésének határideje:  2011. március 28. 
A Jelentkezési- és a Megrendelő lapot mellékeljük.  

 
Figyelembe véve a gazdasági helyzetet, a vezetőség úgy döntött, hogy nem emeli a regisztrációs díjat, így 

továbbra is a 2007. évi összeggel ajánlja a részvételi lehetőséget. Az egészségbiztosítási szakorvosképzésben résztvevők 

számára, valamint csoportos jelentkezés esetén (min. 20 fő/szervezet) változatlanul kedvezményt adunk.  

Várjuk és kérjük a Tagság, valamint az élet- és egészségbiztosítási, utazási orvostan területén dolgozó orvos, 

matematikus, jogász, közgazdász és biztosítási ügyintéző kollégák jelentkezését a kongresszusra. 

A beérkező jelentkezéseknek megfelelően készül el a bejelentett prezentációkat (előadásokat és posztereket) is 

feltüntető végleges program, melyről – ugyancsak Hírlevélben – értesítést küldünk. 

 

A kongresszus helyszíne:  Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel (6000 Kecskemét, Harmónia u. 12.) 
A kongresszusi részvétel kredit pontot biztosít. 
 

További információk az alábbiak szerint: 

Bárkovits Sarolta 
MÉBOT ügyvezető titkár 

tel.: (36) 20/429-22-45 
e-mail: saci@bel2.sote.hu 

Dr. Bíbok György 
MÉBOT főtitkár 

tel.: (36) 20/955-44-97 
e-mail: bibok.gyorgy@gmail.com 

Zsák Krisztina ügyviteli asszisztens 
PROFORTIS Kft. 
tel.: 20/563-17-61 

e-mail: profortis@invitel.hu 

- MÉBOT tagság - regisztrációs kedvezmények 
- prezentációk 

- regisztráció 
- szállás, étkezés 

- absztraktok 
 

Dr. Lengyel Gabriella 
elnök 

 Dr. Bíbok György 
főtitkár 

 

 


