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TISZTELT KOLLÉGÁK, KEDVES VENDÉGEK!

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 49. kongresszusa 
2022. szeptember 29-október 01. között kerül megrendezésre Miskolctapolcán 
az Aurora Hotelben, így a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház Infektológiai Osztálya lesz házigazdája a legnagyobb 
számú infektológus és klinikai mikrobiológus szakembert mozgósító rendez-
vénynek. 

A mögöttünk álló két év az eddig tapasztalt egyik legnagyobb kihívás elé állí-
totta a szakmánkat a COVID pandémia megjelenésével, ami folyamatos alkal-
mazkodást és változást tett szükségessé munkánk során, egyúttal jelentős 
mértékű, új ismeretanyag is birtokunkba jutott diagnosztikai eljárások, kórélet-
tani ismeretek és új terápiás lehetőségek formájában. Természetesen a világ-
járvány közepette sem hanyagolhatjuk el szakterületünk egyéb kérdéseit, így a 
tudományos programban a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódó témák kapnak 
hangsúlyos szerepet. Lesz szó a szepszis aktuális kérdéseiről, a vakcinológia 
helyzetéről, a hepatitis E infekciókról, a mikrobiom jelentőségéről, valamint a fe-
kális mikrobióta transzplantáció kérdéséről is. 

A rendezvény programjában a hagyományokhoz illeszkedően a bejelentett 
előadások és szimpóziumok mellett klinikai mikrobiológiai blokk, fiatal infektoló-
gusok fóruma, e-poszter szekció és a Gerlóczy-emlékérem valamint a Dr. Szalka 
András Ösztöndíj átadása is szerepel.

A programba kerülő előadások vagy poszterek 40 év alatti, első szerzőjének 
regisztrációja térítésmentes.

Valamennyi résztvevő számára a hasznos, új ismereteket eredményező tanács-
kozás mellett a kellemes környezet nyújtotta értékes kikapcsolódást is kívánva, 
szeretettel várunk mindenkit!

A Szervező Bizottság nevében

Dr. Pap Tibor
osztályvezető főorvos
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A KONGRESSZUS FŐ TÉMÁI
• A tüdő mikrobiomja és a patogének kölcsönhatásai
• Szepszis alapkutatás és klinikum
• COVID-19 ellátásszervezés, klinikai vizsgálatok, kerekasztal
• Vakcinológia aktualitásai
• Hepatitis E vírusinfekció
• Mikrobiom és fekális mikrobióta transzplantáció
• Bejelentett előadások
• FIMSZ (Fiatal Infektológusok, Mikrobiológusok Szervezete) előadásai
• Poszter szekció

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Pap Tibor 
Tel.: +36 20 610 2442
E-mail: infektologiaov@bazmkorhaz.hu

AKKREDITÁCIÓ
Pécsi Tudományegyetem által akkreditációja folyamatban

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Ócsai Ágnes
AIR PARTNER Repülőjegy és Utazási Iroda Kft.
3530 Miskolc, Mártírok u. 2.
Tel./fax: (46) 509 597, 414 399
E-mail: agnes.ocsai@airpartner.hu



TÁJÉKOZTATÓ A TUDOMÁNYOS PROGRAMHOZ

Előadás / Poszter
A kongresszus résztvevői előadások megtartására és poszterek bemutatására 
jelentkezhetnek. Az előadások időtartama: összefoglaló előadás 15-20’; előa-
dás: 8’, poszter előadás 3’. Az előadások időtartama függ a bejelentkezett és 
elfogadott előadások / poszterek számától. Elfogadásukról a Tudományos Bi-
zottság dönt, melyről e-mailben értesítést küldünk.
Az absztraktokat online a www.airpartner.hu oldalon a „KONFERENCIA” menü-
pont alatt található kongresszusi oldalon keresztül lehet beküldeni.
Poszterek: ePoszter prezentáció
Beküldési határidő: 2022. július 15.

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZVÉTELHEZ

A KONGRESSZUS JELENLÉTI RÉSZVÉTELLEL KERÜL MEGRENDEZÉSRE.
Amennyiben a járványhelyzet alakulása következtében korlátozások beveze-
tésére kerül sor, lehetővé tesszük az on-line részvételre történő átjelentkezést 
2022. augusztus 26-ig, melyről külön tájékoztatót teszünk közzé. Ha a szállodai 
szolgáltatások ismételten csak védettségi igazolással vehetők igénybe, kérjük 
jelenléti részvétel esetén az igazolásról gondoskodni szíveskedjenek. Valamint 
ha a rendezvényekre vonatkozóan létszámkorlátozás bevezetésére kerül sor, a 
jelenléti résztvevői létszámot a jelentkezések beérkezési sorrendjében vesszük 
figyelembe.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

*A díjmentesség nem vonatkozik a regisztrációs díjban szereplő kávészünetekre (8.800.-Ft/fő) és a
szeptember 30-i vacsorára (7.000.-Ft/fő), mely külön fizetendő.

Orvosok részére 40.000.-Ft

30 év alatti orvosok, Nyugdíjasok részére 30.000.-Ft

Cégképviselők részére 40.000.-Ft

Napijegy

szeptember 29. (csütörtök) 10.000.-Ft

szeptember 30. (péntek) 15.000.-Ft

október 1. (szombat) 10.000.-Ft

40 év alatti első szerzős előadó részére DÍJMENTES* a regisztráció!



A regisztrációs díj tartalmazza

Részvételt a tudományos programon, a szakmai kiállítás megtekintését, prog-
ram- és absztrakt füzetet, névkitűzőt, kredit igazolást, kávészüneti ellátást 4 
alkalommal (szeptember 29-én csütörtökön du., szeptember 30-án pénteken 
de./du., október 1-én szombaton de. összesen 8.800.-Ft / fő) és a szeptember 
30-i vacsorát (7.000.-Ft/fő).

A napijegy tartalmazza az adott napi részvételt a tudományos programon, a 
szakmai kiállítás megtekintését, program- és absztrakt füzetet, névkitűzőt és 
az adott napi kávészünetet.

Az adózási szabályoknak megfelelően a regisztrációs díj, közvetített szolgálta-
tásként a szállás és az étkezés a számlán külön sorban részletezve kerül fel-
tüntetésre. A regisztrációs díjban szereplő kávészünetek, vacsora a számlán 
étkezésként szerepel. Az étkezési szolgáltatások, mint egyéb juttatások után a 
fizetendő közterheket az AIR PARTNER Kft. nem vállalja át.

A regisztrációs díjon felül fizetendő a csütörtöki vacsora, az ebéd és a szállás. 
Igény esetén kérjük szíveskedjenek a jelentkezési lapon bejelölni.

Büféebéd         5.500.-Ft/ fő / nap 
Büfé vacsora (szeptember 29-én)    5.500.-Ft/ fő

FOGLALHATÓ SZÁLLODA

Hotel Aurora ****
3530 Miskolc Fagyöngy u. 2-4.
1 ágyas szoba     25.450.-Ft / éjszaka
2 ágyas szoba       34.900.-Ft / éjszaka

A szobaár tartalmazza a büféreggelit, a szállodai wellness részleg használatát, ve-
zeték nélküli internet hozzáférést, szállodai parkolót, ÁFA-t, idegenforgalmi adót.

PARKOLÁS

- a szálloda parkolójában, kapacitás függvényében (helyfoglalásra
  nincs lehetőség) 
- a közeli nyilvános parkolókban, díjfizetéssel, munkanapokon 08:00-18:00
   között 2.500.-Ft/nap



LEMONDÁSI FELTÉTELEK

2022. augusztus 28-ig       Díjmentes

2022. augusztus 29 után történő lemondás esetén a fizetendő kötbér
összege az összes megrendelt szolgáltatás:
2022. augusztus 29 - szeptember 14. között   50 %-a
2022. szeptember 15 - 21. között    70 %-a
2022. szeptember 22. után vagy lemondás elmaradása esetén  100 %-a.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2022. SZEPTEMBER 10.

Jelentkezni a www.airpartner.hu oldalon online lehetséges, 
a „KONFERENCIA” menüpontban található MIFKMT 49. Kongresszusa cím alatt.




