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Tisztelt Kolléganők, Kollégák, minden kedves Érdeklődő!

Idén a Magyar Kardiológus Társaság Interventios Munkacsoportjának éves

kongresszusának helyszíne ismét Budapest. Ebben az évben a gyűlést,

összekötjük a nagy múltú nemzetközi Alpok Adria Kongresszussal is. 

A témák, ennek megfelelően nemzetközi résztvevőknek is szólnak, több szekció

angol nyelven kerül lebonyolításra. Ezen felül számos külföldi szakember vesz

részt mindkét rendezvényen, ezzel a tudományos eszmecseréket nemzetközi

szintre emelve. A kongresszuson szerteágazó interventios témák kerülnek

megbeszélésre. A fókusz továbbra is a mindennapi klinikumban előkerülő

problémák: stabil koronária betegség, aorta stenosis, CTO-k, idős beteg

ellátása stb. mellett határterülteket: pl. ischemias stroke interventio és vitatott

témák: felszívó scaffold technológia, PCI utáni gyógyszerterápia is szóba kerül.

Kiemelkedőek lesznek az ú.n. state-of-the-art előadások, melyeket egy-egy

neves külföldi szakértő kolléga tart és a legújabb információk kerülnek

terítékre. 

Kívánunk minden résztvevőnek sikeres szakmai kongresszust!

Prof. Dr. Merkely Béla és Dr. Ruzsa Zoltán

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére SE-TK/2017.II/00237-es
kódszámon akkreditált, 40 kreditpont szerezhető. 

A kreditpontok az OFTEX portálokon feltüntetett szakképesítéseknél
szakma szerinti kötelező pontszámként kerülnek jóváírásra.
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FŐ SZERVEZŐ:
Prof. Dr. Merkely Béla,

TITKÁR:
Aradi Dániel és Édes István Ferenc

HELYI SZERVEZŐ BIZOTTSÁG:

SZERVEZŐBIZOTTSÁG (INTERVENCIÓS MUNKACSOPORT ELNÖKSÉG):

INTERNATIONAL FACULTY:

HIVATALOS NYELV: angol, magyar
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Lux Árpád
Molnár Levente
Nardai Sándor
Nowotta Fanni

Piroth Zsolt (Alelnök)
Szűk Tíbor (Alelnök)
Aradi Dániel (Alelnök)
Merkely Béla (Leköszönt Elnök)
Dr. Andréka Péter
Dr. Fontos Géza 
Dr. Jambrik Zoltán 

Dr. Katona András 
Dr. Kerecsen Gábor 
Dr. Lupkovics Géza 
Dr. Molnár Levente 
Dr. Pintér Tünde 
Dr. Szabó György 
Dr. Faluközy József 

Alfredo Galassi (Sicily)
Adam Witkowsky (Poland)   
Dirk Sibbing (Germany)
Franz Weidinger (Austria)
Göran Olivecrona (Sweden)

Imre Benedek (Romania)
Jacek Legutko (Poland)
Peter Smits (The Netherland)
Stanislaw Bartus (Poland)
Stefan Mot (Romania)



TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAM
Nyitófogadás október 12., csütörtök, 20 óra

Magyar Tudományos Akadémia
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

Bankettvacsora október 13., péntek, 20.00 óra 
Európa hajó
(1013 Budapest, Budai alsó rkp.)

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Park Inn by Radisson, Budapest
1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Regisztráció, absztraktok: Zimonyi Viktória (vzimonyi@convention.hu)
Kiállítás, szponzoráció: Horvát Renáta (rhorvat@convention.hu)
Convention Budapest Kft.
H-1036 Budapest, Lajos u. 66. A. Lh. 4. emelet (Buda Square Irodaház)
Tel.: 06-1-299-0184, 06-1-299-0185, Fax: 06-1-299-0187
E-mail: convention@convention.hu
Regisztráció a www.convention.hu oldalon keresztül lehetséges
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REGISZTRÁCIÓ: 
Csütörtökön 08:00h - 19.00h között, pénteken 07.30h – 18.00h között,
szombaton 08.00h – 13.00h között lehetséges.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ
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.)

2017. szeptember 20-ig 2017. szeptember 20-a
történő jelentkezéssel utáni jelentkezéssel

Részvétel a Magyar
Kardiológusok Társasága
Intervenciós Kardiológiai
Munkacsoportjának 25.
Kongresszusán és az
Alpok-Adria Kongresszuson: 30.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 35.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 

Egyetemi hallgatók, rezidensek,
Ph.D. hallgatók, szakdolgozók,
tényleges nyugdíjasok
részvétele: 3.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 5.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK

Büféebéd csütörtökön: 5.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 5.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Nyitófogadás csütörtökön: 10.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 10.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Büféebéd pénteken: 5.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 5.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Büféebéd szombaton: 5.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 5.500 Ft / 1 fő (ÁFA-val)

Ültetett, felszolgált

bankettvacsora pénteken: 12.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 12.000 Ft / 1 fő (ÁFA-val) 
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Regisztrációs díj tartalmazza:
- a szakmai programok látogatása
- kapcsolódó kiállítás megtekintése 
- kávészüneti ellátás 4 alkalommal a rendezvény ideje alatt,

(A kávészüneti ellátás 5.500 HUF/fő értékben a számlán külön sorban,
bontva kerül feltüntetésre.)

- kongresszusi táska, névkitűző
- az akkreditáció díja.

SZÁLLÁS

PARK INN BY RADISSON, BUDAPEST
(a kongresszus helyszíne)
(1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.
www.parkinn.hu/hotel-budapest)

standard egyágyas szoba: 22.900 Ft/szoba/éj

standard kétágyas szoba: 25.900 Ft/szoba/éj

superior egyágyas szoba: 30.900 Ft/szoba/éj

superior kétágyas szoba: 33.900 Ft/szoba/éj

A standard szobák az otthon kényelmét nyújtják, amihez a nagy sebességű,
ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférés, az egyénileg szabályozható
klímaberendezés, valamint a lap-top méretű szobaszéf is hozzájárul. Minden
vendégszobában kávé és tea bekészítés, valamint vízforraló is található. A
szobák komfortos king vagy twin ágyakkal is kérhetőek.
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A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet
biztosítani csak a meglévő kapacitás erejéig, de – a kötbérmentes lemondási
lehetőségek miatt - legkésőbb 2017. szeptember 20-ig történő visszajelzés
esetén tudunk. 
A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések sorrendjében fogjuk visszaigazolni!

Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a
regisztrációs díj és szállásköltsége bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk
beérkezik.

BEFIZETÉS
A, Csekken: melyet kérésre küldünk. A közleményben kérjük a rendezvény és
a résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő
neve.
Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által
megadott számlacímre.

B, Banki átutalással (egyéni vállalkozás /saját cég): a visszaigazolásban
kapott bankszámlaszámra. A közleményben kérjük a rendezvény és a
résztvevő nevét feltüntetni a következőképp: rendezvény neve/résztvevő
neve.
Számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által
megadott számlacímre.

C, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással
kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló
nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni
szíveskedjen! Előzetesen számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat
birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése (annak elküldése után) 2017.
szeptember 20-ig 50%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os.
Szálláslemondást szeptember 20-a után nem fogadhatunk el a kötbéres
szerződések miatt.

Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt
formanyomtatványok használatát!
Köszönjük.

7



Convention Budapest Kft.
H-1036 Budapest, Lajos u. 66., „A” lh., 4. em.

Tel.: (061) 299-0184, (061) 299-0185,
Fax: (061) 299-0187

honlap: www.convention.hu


