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Kedves Tagtársak, Barátaink! 
 
 
 
  
Az elmúlt 2009. év igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több olyan jogi szabályozás is 
született, amely mindenképpen elősegíti a szakmai fejlődést és egyben kijelöli a szakmai 
irányokat. Gondoljunk csak a legfontosabb és nagyon régen várt 20/ 2009 EüM rendeletre, 
amely meghatározza az infekciókontroll struktúrákat és feladatokat az egészségügyi 
ellátórendszer különböző szintjeire vonatkozóan. Ezzel azon ellátási szintek is érintetté 
váltak, melyeken korábban nem volt szervezett infekciókontroll tevékenység.  
 A 2009 év „sikerei” új lendületet adnak az egyesületi munkához is. Reményeink szerint, 
az idei éves konferenciánk sok, hasznosítható információval szolgál majd. A konferencia 
témakörei felölelik a nemzetközi infekciókontroll leglényegesebb területeit: így a 
multirezisztens kórokozók által kiváltott egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzése, a kézhigiéne fejlesztése, az influenza pandémia infekciókontroll tapasztalatai. 
Természetesen a konferencia foglalkozik a minket leginkább érintő jogszabály gyakorlati 
megvalósításának kérdéseivel, nehézségeivel, és hogy minél több tapasztalat, vélemény 
megismerhető legyen, mindezt workshop formájában tesszük majd.  
Hagyományainknak megfelelően az infekciókontroll egy neves nemzetközi szakértőjét is 
meghívtuk a konferenciánkra. Idén Dominique L. Monnet úr, az ECDC antibiotikum 
rezisztencia programjának vezetője tart előadást e terület európai feladatairól. 
Természetesen mint minden konferencián nagyon számítunk a ti előadásaitokra,   
amelyekből mi részvevők rengeteget tanulhatunk. 

 A szakmai újdonságok és a gyakorlati tapasztalatok kicserélése, azaz az elménk élesítése,   
mellett a konferencia társasági programjain ellazulhatunk, pihenhetünk is és ehhez az 
épített  környezet kedvező feltételein (szálloda, jó ételek, Balaton part, úszó medence, 
szauna) kívül  remélhetően az időjárás is hozzásegít minket. 

 Várunk, tehát mindenkit a májusi XIV. konferencián. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Dr. Szilágyi Emese  
elnök 

Magyar Infekciókontroll Egyesület 
  
  
  
  
  
  



 
  
Fő témakörök 
  

1. MRK megelőzés  
2. Mérhető változások az Infekciókontroll-ban a 20/2009-es EüM rendelet megjelenését követően. 

A  rendelet előírásai gyakorlati kivitelezésének nehézségei. Infekciókontroll terv készítése. 
(Workshop) 

3. Kórházi pandémiás tapasztalatok, jelentési problémák  
4. Kézhigiéne fejlesztése  
  
Kongresszus helyszíne 
Hotel Frida Family***  Üdülő és konferencia szálloda 
cím: 8171 Balatonvilágos, Zrínyi út 135. 
Tel:+36 88 480-095, Fax:+36 88 480-086 
www.fridafamily.hu 
  
  
Tudományos Bizottság 
  
dr. Rákay Erzsébet 
dr. Rauth Erika 
Bátainé Virágos Erika 
  
Tudományos információ 
dr. Rákay Erzsébet 

 +36- 30-743-52-72 
e-mail: rakay.e@invitel.hu 
  
Szervező Bizottság 
dr. Szilágyi Emese 
dr. Rákay Erzsébet 
Ringbauer Zsuzsanna 
dr. Pohl Ödönné 
  
Technikai információ 
 
dr. Pohl Ödönné 
konferencia szervező 
Országos Epidemiológiai Központ 
1097 Budapest, Gyáli út 2-6 
Tel: +36-1-476-1153 
Fax: +36-1-476-1223 
e-mail: pohl.eva@oek.antsz.hu 
  
A tudományos programmal kapcsolatos tudnivalók 
A résztvevők szóbeli és poszter előadás megtartására egyaránt jelentkezhetnek. 
Az előadás/poszter beküldési határidő 2010. április 30. 
Az összefoglalókat a rakay.e@invitel.hu e-mail címre kell beküldeni.. 
Elfogadásukról a Tudományos Bizottság dönt, erről 2010. május 15-ig írásban 
tájékoztatást küldünk. 



   
Előadás 
Az előadások időtartama maximum 8-10 perc legyen. 
  
Igénybe vehető technikai eszközök 
számítógépes kivetítés. laser pointer (mutogató), számítógép 
  
Poszter 
maximális mérete 1,2 m magas és 0,9 m széles 
  
Regisztráció 
A regisztációs (jelentkezési) lapon történik, ami letölthető a Magyar Infekciókontroll 
Egyesület www.infekciokontroll.hu., valamint az Országos Epidemiológiai Központ 
honlapjáról www.oek.hu, rendezvények menüpontból. 
  
Regisztrációs díjak 
Az egyesület tagjai kedvezményes regisztrációs díj befizetésére jogosultak. Ennek 
feltétele, hogy az elmúlt két év tagdíja be legyen fizetve. Az elmaradt tagdíjak befizetésére 
a helyszínen lehetőséget biztosítunk. 
A regisztrációs díjak befizetése történhet átutalással, illetve csekken, amit  regisztrációs 
lap megküldése után postázunk. 
 A regisztrációs díj tartalmazza a részvétel lehetőségét a teljes tudományos 
programon, a kiállítói terület megtekintését, a program ill. az absztrakt füzetet, a 
kongresszusi dossziét, kávészünetek fogyasztását.  
A regisztrációs díj a szállás és az étkezés költségét nem tartalmazza. 
  
Az igényelt szolgáltatásokat úgymint szállás, étkezés (ebédek), részvétel a csütörtöki 
nyitófogadáson, illetve a pénteki bankett vacsorán, a regisztrációs díjon felül, kérjük 
pontosan bejelölni a jelentkezési lapon. 
Valamennyi szolgáltatás (szállás, reggeli, ebéd, vacsora /nyitófogadás,bankett/ és a 
kávészünetek) a kongresszus helyszínén lesz elérhető. 
  
  

2010. április 30-ig történő befizetés esetén            2010. április 30. után 
történő befizetés 
esetén          

  
Regisztrációs díj ME tagok részére:                     15.000 Ft                                    20.000 Ft 
Regisztrációs díj nem ME tagok részére:             20.000 Ft                                    25.000 Ft 
  
Ebédjegy                                                                  3.000 Ft                                    3 000 Ft  
  
Nyitófogadás 2010. május 27-én                           ..4.500 Ft                                    4.500 Ft 
Bankett vacsora 2010. május 28-án                        .5.000 Ft                                    5.000 Ft 
  
Napi jegy                                                                 5.000 Ft                                     5.000 Ft 
  
A napijegy az adott napra tartalmazza a kongresszuson való részvétel lehetőségét és a  
kávészünetek fogyasztását. 
  



Szállásfoglalás: 
  
Hotel Frida Family  
  
kétágyas elhelyezés reggelivel                             8.000 Ft. / fő / éj 
egyágyas elhelyezés reggelivel                            10 000 Ft./ fő/ éj  
  
Az árak az Áfa-t és az üdülőhelyi díjat is tartalmazzák 
  
  
A szobákat a foglalások beérkezési sorrendjében, a szállodák által biztosított 
szobamennyiség megtöltéséig áll módunkban biztosítani. 
Foglalását akkor tekintjük véglegesnek, miután a regisztrációs díj és a szállásköltség 
befizetése megtörtént. 
Amennyiben 2010. május 20-ig a befizetés nem történik meg, a szállodai szobafoglalását 
külön értesítés nélkül, automatikusan töröljük. 
 
  
Befizetés 

1.)  A beérkezett regisztráció után postázzuk a befizetési csekket. A csekken a 
pontos beazonosítás miatt nyomtatott betűvel kérjük feltüntetni a résztvevő 
nevét. A számlát a regisztrációs lapon megjelölt cég/magánszemély nevére és 
címére állítjuk ki és postázzuk. 
2.) A befizetés történhet áutalással is, ez esetben is kérjük nyomtatott betűvel 
feltüntetni a résztvevő nevét. 

 A befizetési cím: Magyar Infekciókontroll Egyesületet 
                 5700 Gyula. Semmelweis u. 1. Pf.46 

Számlaszám: 11733027-20044662 

  
Lemondás, visszafizetés 
2010. május 1-ig történő lemondás esetén, a regisztráció és a szállásdíj 20%-a, mint 
adminisztratív költségeknek, levonása után kerül visszafizetésre. 
2010. május 1. utáni lemondás esetében, a foglalásokkal járó kötbérszerződések miatt, a 
befizetett költségeket nem tudjuk visszatéríteni. 
  
Fontos határidők 
 
jelentkezések, előadások/poszterek beküldése                                       2010. április 30. 
előadások/poszterek elfogadásáról szóló kiértesítés                              2010. május 15. 
kedvezményes befizetések                                                                     2010. április 30. 
XIII. MIE Kongresszus                                                                          2010. május 27-29. 

  
 


