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Kedves Kollégák! 

 

Az idei évben a Magyar Infekciókontroll Társaság konferenciájának helyszíne a Balaton-
felvidék nyugati szélén elhelyezkedő város Tapolca lesz, mely a barlangok és a vizek 
városa. 

Konferenciánk ismét két napos, így a szakmai tartalom koncentráltan jelenik meg, a 
költségek is kedvezőbbek. 

Az elmúlt évben a régi kihívások mellett új témák is előtérbe kerültek az infekciókontroll 
területén, az ezekhez kapcsolódó tapasztalatok, problémák megbeszélésére jó lehetőséget 
teremt, hogy ismét együtt lehetünk szakmai körben. 

A betegbiztonság fejlesztésére szerte a világon egyre jobban a figyelem középpontjába 
kerül, melynek az infekciókontroll kiemelten fontos eleme. Az ehhez kapcsolódó programok 
támogatása egyre fontosabb kérdéssé válik mindenki számára. 

A Tarsaság ismét felajánlja a  lehetőséget a konferencia résztvevőinek, ill. minden tagnak 
azzal, hogy pályázatot hirdet a 2018-as nemezetközi infekcókontroll (IFIC) konferencián való 
részvétel támogatására. A pályázati feltételek változatlanok. 

Szeretnénk felhívni a kedves kollégák figyelmét személyi jövedelemadójuk 1%-nak a 
társaság javára történő felajánlására, melyet az alábbi adószámra tehetnek meg:  

Magyar Infekciókontroll Társaság,: 18377893-1-04 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Tapolcán! 

 

Dr. Rauth Erika 
MIT elnök 
  



TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
Dr. Nagy Kamilla 
Dr. Szilágyi Emese 
Dr. Rákay Erzsébet 
 
FŐ TÉMAKÖRÖK 
- Őszintén – kinek kinek, hogyan sikerült boldogulnia a Legionella rendelet elvárásaival? 
- Az influenza-infekciókontroll a fekvőbeteg ellátásban 
- A TBC infekciókontroll vonatkozásai 
- Multirezisztens kórokozók  
- Különböző klinikai területek infekciókontroll vonatkozásai 
- Sterilanyag ellátás 
- Betegbiztonság és infekciókontroll 
 
 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
Dr. Rauth Erika, elnök 
Magyar Infekciókontroll Társaság 
E-mail: rauth.erika@pte.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. 
 
ELŐZETES PROGRAM 
2017. április 20., csütörtök 
09.30 - 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 
 
2017. április 21., péntek 
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 prezentáció 
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 összefoglalókat legfeljebb 250 szó terjedelemben a www.conf.hu/MIT2017 
oldalon található online felületen szíveskedjenek beküldeni. 
Beküldési határidő: 2017. március 10. 



Az előadások elfogadásáról a tudományos bizottság dönt, amelyről legkésőbb 2017. március 
20-ig írásban tájékoztatást küldünk. 
Az összefoglaló absztraktfüzetben történő megjelenésének a feltétele, hogy az előadó 
szerző regisztrációs díja 2017. április 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! 
 
A KONGRESSZUS HELYSZÍNE 
Hunguest Hotel Pelion 
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. 
www.hotelpelion.hunguesthotels.hu 
 
KONGRESSZUSI IRODA 
Lukácsi Máté 
CONFidence Event Kft. 
H-1506 Budapest, Pf: 42. 
Tel: 06-1-395-3929, mobil: 06-30-450-7665 
E-mail: info@conf.hu 
www.conf.hu/MIT2017 
 
REGISZTRÁCIÓ 
Online regisztráció a www.conf.hu/MIT2017 oldalon található, elérhető 2017. február 13-tól. 
Továbbá értesítőnkhöz is mellékelünk regisztrációs lapot. A regisztrációs lap letölhető 
formában is elérhető a kongresszusi honlapon.  
 
REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
A regisztrációs díjakat a Magyar Infekciókontroll Társaság számlájára kérjük utalni és a 
számlát is a MIT állítja ki a regisztráció során megadott számlázási adatokra. 
 
A Magyar Infekciókontroll Társaság tagjai számára kedvezményes regisztrációs díj vehető 
igénybe. A csökkentett díjat a 2016. évi tagdíjukat legkésőbb 2017. március 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. 
 
 2017. március 15-ig 

történő jelentkezés 
esetén 

2017. március 15-e 
utáni jelentkezés 

esetén 
Kongresszusi részvétel MIT-tag számára 17.000 Ft / fő 22.000 Ft / fő 
Kongresszusi részvétel nem MIT-tag számára 22.000 Ft / fő 27.000 Ft / fő 
Napidíjas részvétel MIT-tag számára* 12.000 Ft / fő / nap 15.000 Ft / fő / nap 
Napidíjas részvétel nem MIT-tag számára* 15.000 Ft / fő / nap 17.000 Ft / fő / nap 
Büféebéd egy üdítővel 3.900 Ft / fő / nap 3.900 Ft / fő / nap 
Zenés, táncos vacsora a kongresszus 
helyszínén 
2017. április 20-án, csütörtökön 
Büfévacsora, 2 pohár bor, ásványvíz, kávé 

 
6.000 Ft / fő 

 
6.000 Ft / fő 

* napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhető 



 
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. 
 
Kísérő személyek a tudományos programot nem látogathatják. Kísérő személyek részére 
igényelt étkezéseket (ebédek illetve vacsora csütörtökön) kérjük a regisztrációs lapon 
bejelölni szíveskedjenek. 
 
SZÁLLÁSFOGLALÁS 
 
Hunguest Hotel Pelion**** / a kongresszus helyszíne 
8300 Tapolca, Köztársaság utca 10. 
www.hotelpelion.hunguesthotels.hu 
 
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal, wellness használattal: 17.500 Ft / szoba / éj 
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal, wellness használattal: 23.000 Ft / szoba / éj 
 
Parkolás: szállóvendégeknek ingyenes parkolás biztosított a szálloda szabadtéri, kültéri 
parkolójában. 
 
Amennyiben olcsóbb kategóriájú szálláslehetőséget keresne, kérjük jelezze szándékát az 
info@conf.hu címen. 
 
Szállodai szobákat biztosítani csak 2017. április 1-ig történő visszajelzés esetén - illetve a 
lefoglalt szálláshelyek betöltéséig - tudunk. A szállodai szobák a beérkezések sorrendjében 
kerülnek visszaigazolásra. Amennyiben szállásfoglalása legkésőbb 2017. április 10-ig nem 
kerül befizetésre, úgy szobafoglalása külön értesítés nélkül, automatikusan lemondásra 
kerül. 
 
BEFIZETÉSI LEHETŐSÉG 
Banki átutalással a következő adatokra: 
 Számlatulajdonos: Magyar Infekciókontroll Társaság 
 Bank:   OTP Bank 

Számlaszám:  1173 3027 – 2004 4662 
Közlemény:  MIT2017 / résztvevő neve 

 
KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT 
A részvételi díj befizetése előzetesen megküldött számla ellenében is lehetséges. Ebben az 
esetben a számlát befogadó vállalkozásnak/intézménynek a regisztrációs lap cégszerű 
aláírásával és lepecsételésével kell igazolnia a költségek átvállalását. 
  



 
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS 
2017. április 10-ig történő lemondás esetén a kötbér mértéke az előzetesen befizetett 
regisztrációs és szállásdíj 50%-a. 
2017. április 10-e után történő lemondás esetén az előzetesen befizetett regisztrációs és 
szállásdíjak nem visszatéríthetőek a szolgáltatókkal kötött kötbéres szerződések miatt. 
 
FONTOSABB IDŐPONTOK 
MIT 2016-os tagdíj befizetésének határideje:  2017. március 1. 
Előadás összefoglalók leadásának határideje:   2017. március 10. 
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2017. március 15. 
Tájékoztatás előadás összefoglalók elbírálásáról:  2017. március 20. 
Szállásfoglalás határideje:     2017. április 1. 
Előadó szerzők regisztrációjának határideje:  2017. április 1. 
Szállásfizetés határideje:     2017. április 10. 
Kedvezményes lemondási határidő:    2017. április 10. 
MIT XVIII. Kongresszusa: 2017. április 20-21. 
 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-NAK FELAJÁNLÁSA 
Társaságunk továbbra is köszönettel veszi a felajánlásokat a jövedelemadó 1%-ra 
vonatkozóan. 
MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG, adószám: 18377893-1-04. 


