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KEDVES KOLLÉGÁK!
Immár két éve várunk erre az örömteli pillanatra, hogy bejelenthessük 
társaságunk soron következő kongresszusát.

A jubileumi XX. konferencia helyszíne egyben a Magyar Infekciókontroll 
Társaság alapításának helyszíne Gyula, mely magát „történelmi 
fürdővárosnak” nevezi, ami jelzi a város sokoldalúságát.

Az elmúlt két évben sok mindenben megváltozott a minket körölvevő világ. 
Mindent a  Covid-19 pandémia  és ennek hatása uralt.                                                                                                 

Miközben az infekciókontroll szerepe ez idő alatt jelentősen felértékelődött, 
meg kellett tanulnunk élni a megváltozott körülmények között. Háttérbe 
szorultak a személyes találkozások, a szakmai értekezletek, az elmúlt 
évtizedekben megszokott kommunikációs formák. Mindnyájan érezzük a 
személyes kapcsolatok hiányát.

Meggyőződésünk, hogy a tudományos program és a kötetlen eszmecserék 
alkalmat adnak nemcsak a szakmai tudás elmélyítésére, mások 
tapasztalatainak megismerésére, hanem az emberi, baráti kapcsolatok 
erősítésére is.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Gyulán!

 Dr. Rauth Erika
 MIT elnök
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
TUDOMÁNYOS ÉS 
SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Nagy Kamilla
Dr. Seres Ábel
Ringbauer Zsuzsanna

FŐ TÉMAKÖRÖK
• COVID-19 pandémia - nem csak - 

infekciókontroll tapasztalatai
• Kockázatbecslés, ellátási 

csomagok bevezetése
• Infekciókontroll kapcsolattartók 

tevékenysége a kórházakban
• Sterilanyag ellátás
• Betegbiztonság és 

infekciókontroll

A KONGRESSZUS 
HELYSZÍNE
Hunguest Hotel Erkel
5700 Gyula, Várkert u. 1.
https://www.hunguesthotels.hu

TUDOMÁNYOS 
INFORMÁCIÓ
Dr. Rauth Erika, elnök
Magyar Infekciókontroll Társaság
E-mail: rauth.erika@pte.hu

SZERVEZÉSI 
INFORMÁCIÓ
Szponzorációs kérdésekben
Horvát Renáta project manager
E-mail: rhorvat@convention.hu
Telefon: +3630 721 3713

Regisztrációs kérdésekben
Kántor Nikolett csopotvezető 
regisztrációs manager
E-mail: nkantor@convention.hu
Telefon: +3630 649 9715

Convention Budapest Kft. 
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 
www.convention.hu

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus az egészségügyi dolgozók számára akkreditálásra kerül. A 
pontok jóváírása az akkreditációt követően automatikusan megtörténik. 
Kreditpont kizárólag teljes kongresszusi részvétel esetén szerezhető, a 
napidíjas részvétel kreditpont szerzésre nem jogosít.

TAGDÍJ BEFIZETÉS
A Magyar Infekciókontroll Társaság tagjai számára kedvezményes 
regisztrációs díj vehető igénybe. A csökkentett díjat a 2022. évi tagdíjukat 
legkésőbb 2022. október 1-ig megfizető tagok vehetik igénybe. A tagdíj 
összege 2.000 Ft, ami a Magyar Infekciókontroll Társaság OTP Banknál 
vezetett 1173 3027 – 2004 4662 számú bankszámlájára utalandó.
A kedvezményes díj újonnan jelentkező tagok számára is elérhető.
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ELŐZETES PROGRAM
CSÜTÖRTÖK | 2022.10.20.
10.00 – 11.00 Regisztráció
11.00 – 12.30 Előadások
12.30 – 13.30 Ebéd
13.30 – 15.00 Előadások
15.00 – 15.30 Kávészünet
15.30 – 16.30 Előadások
16.30 – 17.00  Közgyűlés MIT-

tagok részére
19.00 Kongresszusi 

vacsora

PÉNTEK | 2022.10.21.
08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 10.30 Előadások
10.30 – 11.00 Kávészünet
11.00 – 12.00 Előadások
12.00 – 13.00 Ebéd
13.00 – 14.30 Előadások, Poszter 

prezentációk
14.30 – 15.00 Kávészünet
15.00 – 16.30 Előadások
16.30 A kongresszus 

zárása

ABSZTRAKT FELHÍVÁS
A kongresszus résztvevői szabad szóbeli vagy poszter előadás megtartására 
egyaránt jelentkezhetnek. Az előadás összefoglalót legfeljebb 250 szó 
terjedelemben a www.convention.hu oldalon található online felületen 
szíveskedjenek beküldeni.
Beküldési határidő: 2022. szeptember 20.
Az előadások elfogadásáról a tudományos bizottság dönt, amelyről 
legkésőbb 2022. szeptember 30-ig írásban tájékoztatást küldünk. Az 
összefoglaló absztraktfüzetben történő megjelenésének a feltétele, hogy az 
előadó szerző regisztrációs díja 2022. október 1-ig befizetésre kerüljön.
Az előadások időtartama: 10 perc. A posztereket A/4-es méretben kérjük 
megszerkeszteni. Minden poszter max. 3 diaképből álló 3 perces prezentáció 
formájában kerül bemutatásra, melyet egyenként 2 - 2 perc diszkusszió 
követ.
Minden előadással/poszterrel szereplő kollégát a befektetett munka 
elismeréseként 5.000 Ft értékben támogatunk. 

REGISZTRÁCIÓ
A kongresszus helyszínén csütörtökön 07:30-19:00 között, pénteken 07:30-
16:30 között lehetséges.
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag 
a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, 
szállásköltség,részvételi díj) fedezetére szolgálhat.” 
Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét.

2022.09.15-e előtti 
fizetés esetén

2022.09.15-e utáni 
fizetés esetén

Kongresszusi részvétel 
MIT-tag számára 25.000 Ft /fő 30.000 Ft /fő

Kongresszusi részvétel 
nem MIT-tag számára 30.000 Ft /fő 35.000 Ft /fő

Napidíjas részvétel 
MIT-tag számára 18.000 Ft /fő /nap 20.000 Ft /fő /nap

Napidíjas részvétel 
nem MIT-tag számára 20.000 Ft /fő /nap 25.000 Ft /fő /nap

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMA
Teljes kongresszusi részvétel 
esetén:
• részvétel a teljes tudományos 

programon,
• teljes részvétel esetén 

kreditpont,
• kiállítói terület megtekintése,
• program- és absztraktfüzet,
• kávészüneti ellátás

Napidíjas kongresszusi részvétel 
esetén:
• részvétel a választott napi 

tudományos programon,
• kiállítói terület megtekintése,
• program- és absztraktfüzet,
• kávészüneti ellátás a részvétel 

napján.
Napidíjas részvétel esetén 
kreditpont nem igényelhető!

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK (opcionálisan választható szolgáltatás)

2022.09.15-e előtti 
fizetés esetén

2022.09.15-e utáni 
fizetés esetén

Büféebéd csütörtökön 7.000 Ft /fő 8.000 Ft /fő

Zenés, táncos vacsora csütörtökön 
(büfévacsora, 2 pohár bor, ásványvíz, kávé) 12.000 Ft /fő 14.000 Ft /fő

Büféebéd pénteken 7.000 Ft /fő 8.000 Ft /fő
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SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK (opcionálisan választható szolgáltatás)

Hunguest Hotel Erkel**** (a kongresszus helyszíne)
5700 Gyula, Várkert u. 1.; www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/gyula/

Szoba egy főre reggelivel, adókkal, 
wellness használattal 29.500 Ft /szoba /éj

Szoba két főre reggelivel, adókkal, 
wellness használattal 36.000 Ft /szoba /éj

Parkolás: a szálloda zárt, szabadtéri parkolójában 1.500 Ft /autó /éj 
áron vehető igénybe. A szálloda parkolási kapacitása korlátozott, a 
parkolóhelyeket érkezési sorrendben lehet ígénybevenni.

A szobaár tartalmazza az éjszakák számával megegyező számú belépőt a 
szállodához kapcsolódó Várfürdőbe és AquaPalotába (azaz egy éjszakás 
foglalás esetén a szállóvendégek egy alkalommal jogosultak a belépésre), 
valamint a szálloda saját Harmónia Wellness központjának használatát.

Szállodai szobákat biztosítani csak 2022. szeptember 15-ig történő 
visszajelzés esetén - illetve a lefoglalt szálláshelyek betöltéséig - tudunk. 
A szállodai szobák a beérkezések sorrendjében kerülnek visszaigazolásra. 
Amennyiben szállásfoglalása legkésőbb 2022. október 1-ig nem kerül 
befizetésre, úgy szobafoglalása külön értesítés nélkül, automatikusan 
lemondásra kerül.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A jelentkezésekhez minden esetben felhasználói fiók szükséges, amelyet 
csak egy alkalommal kell feltölteni az Ön személyes adataival, illetve a 
későbbiekben itt lehetséges az esetleges adatmódosításokat elvégezni! 
Amennyiben Ön még nem rendelkezik felhasználói profillal a Convention 
Budapest Kft. rendszerében, kérjük első lépésként ezt hozza létre.

Mivel minden profil egyedi azonosító adatokat tartalmaz, így más 
helyett/nevében nem lehetséges a regisztrációt elvégezni, minden 
jelentkezőnek egyedi, saját profillal kell rendelkezni a sikeres 
kongresszusi jelentkezéshez.

FIZETÉSI MÓDOK
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: Bankkártyás fizetés az online regisztráció 
folyamán a K&H Bank által biztosított online bankkártya felületen keresztül. 
Sikeres fizetés után, cégünk rendszere automatikusan kiállítja a számlát 
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az Ön által megadott számlacímre, ezért kérjük, figyelmesen töltse ki 
a számlázási adatokat. Ismételt kártyás fizetésre, kollégáink ki tudnak 
Önnek küldeni egy speciális linket, ezért ebben az esetben kérjük, lépjen 
kapcsolatba munkatársainkkal.

BANKI ÁTUTALÁS: (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban kapott 
díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a szolgáltatásokra 
vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A közleményben kérjük 
a kapott díjbekérő számát feltüntetni. A számlát az összeg beérkezését 
követően tudunk kiállítani az Ön által megadott számlacímre.

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT: Amennyiben részvételét Cég/
Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, úgy a letölthető 
dokumentumok között található költségvállaló nyilatkozatot kérjük 
cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen 
díjbekérőt, illetve számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában 
küldhetünk. 

SZÁMLÁZÁS
Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses 
jogviszony. Amennyiben a regisztrációban megrendelt szolgáltatások nem 
kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen történő 
részvételt megtagadhatja.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó 
befizetett összegről elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott 
számlázási címre, amely számlát a megadott e-mail címre küldi el 
elektronikusan. Számlát csak megadott címre tudunk kiállítani, 
befizetésének beérkezése után. Számlát módosítani csak adminisztrációs 
költség ellenében áll módunkban. Amennyiben nem jelöl meg külön 
számlázási címet, a számlát automatikusan a résztvevő nevére állítjuk ki.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2022. 
szeptember 15-ig kötbérmentesen lehetséges, de adminisztrációs díj 
fizetése ellenében történik. Ezután a kötbér 100%-os.



FONTOSABB IDŐPONTOK

Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2022. szeptember 15.

Szállásfoglalás határideje: 2022. szeptember 15.

Kedvezményes lemondási határidő: 2022. szeptember 15.

Előadás összefoglaló leadásának határideje: 2022. szeptember 20.

Tájékoztatás előadás összefoglaló elbírálásáról: 2022. szeptember 30.

MIT 2022-es tagdíj befizetésének határideje: 2022. október 1.

Előadó szerzők regisztrációjának határideje: 2022. október 1.

MIT 20. Kongresszusa: 2022. október 20-21.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-NAK FELAJÁNLÁSA
Társaságunk továbbra is köszönettel veszi a felajánlásokat a 

jövedelemadó 1%-ra vonatkozóan.
MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG, adószám: 18377893-1-13.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ONLINE REGISZTRÁCIÓ:

WWW.CONVENTION.HU


