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TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 

Fő témák  

- Artériás / vénás sebészet 
- Katéter technikák, PTA 
- Gyógyszeres kezelés 
- Gyulladásos érbetegségek 
- Rehabilitáció 
- Különleges esetek demonstrációja 
- Nyilvánosság és az érsebészet 
 
Előadás típusok 

A tudományos program a fent nevezett témákban benyújtott 
szóbeli előadásokból, illetve poszterekből áll. 

Előadások bejelentése 

A kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line 
módon, az interneten keresztül lehetséges. A kongresszusi 
weboldal (www.asszisztencia.hu) megfelelő menüpontját 
választva lehet belépni az absztrakt –küldő rendszerbe. 
Az absztraktokat csak a szerzők módosíthatják, így annak 
helyességért is ők felelősek. 
Az absztraktokkal kapcsolatos mindenfajta levelezést kérjük e-
mailben bonyolítani. Kérjük, hivatkozásul minden esetben 
használja az absztrakt mentésekor automatikusan generált 
absztrakt számot (pl.: A-0001) 

Absztrakt beküldési határidő: 2009. május 31. 

A Tudományos Bizottság a bejelentett előadás(ok) 
elfogadásáról 2009. július 10-ig tájékoztatást küld. 

A visszaigazolásban feltüntetésre kerül az előadás(ok) pontos 
időpontja, időtartama, az üléselnökök neve, valamint egyéb 
fontos tudnivalók. 
 
 
MŰTÉTI FOTÓ, RAJZ ÉS KARIKATÚRA KIÁLLÍTÁS 

A szervezőbizottság a kongresszus helyszínén műtéti fotó, rajz 
és karikatúra kiállítást tervez. A zsűri által kiválasztott legjobb 
alkotások díjazásban részesülnek.  

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy a legjobbnak gondolt 
meghökkentő vagy érdekes képeiket elektronikus úton 
legkésőbb 2009. augusztus 31-ig jutassák el a 

fan@asszisztencia.hu címre. 
 
 
TERVEZETT PROGRAM 

2009. szeptember 17. - csütörtök 

Délelőtt Szakmai előadások 

 Ebédszünet 

Délután Szakmai előadások 

Este Nyitófogadás 
 
2009. szeptember 18. - péntek 

Délelőtt Szakmai előadások 

 Ebéd 

Délután Szakmai előadások 

Este Bankett vacsora  

 
2009. szeptember 19. - szombat 

 
Délelőtt Szakmai előadások 

14.00 Kongresszus zárása 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A kongresszus helyszíne 

Vörösmarty Színház 

8000 Székesfehérvár, Fő u. 8. 
www.vorosmartyszinhaz.hu 

Regisztrációs díj 

 2009. július 17-
ig 

2009. július 17. 
után 

35 év alatti MAÉT tagok részére 14.600 Ft + ÁFA 18.000 Ft + ÁFA 

35 feletti MAÉT tagok részére 18.000 Ft + ÁFA 21.250 Ft + ÁFA 

Nem MAÉT tagok részére 23.000 Ft + ÁFA 26.250 Ft + ÁFA 

Műtősnők, nővérek, 
szakdolgozók részére 

11.250 Ft + ÁFA 14.600 Ft + ÁFA 

Nyugdíjas MAÉT tagok részére ingyenes ingyenes 

Kísérői díj 10.000 Ft + ÁFA 12.500 Ft + ÁFA 

* Az ÁFA mértékének várható változása miatt a regisztrációs 
díjak nettó módon kerültek feltüntetésre. 

A regisztrációs díj tartalma 

 Résztvevők Kísérők 

Előadásokon való részvétel ●  

Programfüzet, összefoglaló ●  

Névkitűző, részvételi igazolás  ●  

Kongresszusi táska ●  

Kávészünetek, pénteki ebéd  ●  

Megnyitó és welcome fogadás ● ● 

Kísérői program  ● 

A regisztrációs díj nem tartalmazza, ezért külön rendelendő: 

● Nyitófogadás nem regisztráltak részére 4.600 Ft + ÁFA/ fő 
● Bankett vacsora 8.500 Ft + ÁFA/ fő 
● Szállodai elhelyezés 

Helyszíni regisztráció 

Előzetes regisztrációra 2009. szeptember 7-ig van lehetőség! 
A továbbiakban regisztrálni 2009. szeptember 17-től a 
helyszínen lehet. 

Helyszíni regisztrációs díj:  28.750 Ft + ÁFA 

Regisztráció 

Hagyományos módon: az Asszisztencia Kft. weboldaláról 
letölthető Jelentkezési Lap kitöltésével, és a Kongresszusi 
Titkárság címére való visszaküldéssel történik. 

On-line módon: az Asszisztencia Kft. weboldalán keresztül 
(www.asszisztencia.hu). 
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Mindkét esetben hivatalos visszaigazolást küldünk Önöknek az 
igényelt postai csekk vagy átutalási számla kíséretében. 

 

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS 

A Szervezőbizottság kedvezményes áron biztosít szállodai 
elhelyezést a résztvevőknek. A várható létszámhoz képest 
elegendő szoba áll rendelkezésre, melyek kiosztása a 
megrendelések beérkezésének sorrendjében történik. 

Novotel Székesfehérvár**** 

1 ágyas szoba:  25.000,- Ft / szoba / éj 
2 ágyas szoba: 30.000,- Ft / szoba /éj 

Szárcsa Csárda és Fogadó 

1 ágyas szoba:  20.300,- Ft / szoba / éj 
2 ágyas szoba: 25.600,- Ft / szoba /éj 
Franciaágyas szoba:  27.600,- Ft / szoba / éj 

Hotel Platán*** 

1 ágyas szoba:  18.300,- Ft / szoba / éj 
2 ágyas szoba: 23.100,- Ft / szoba /éj 

Jancsár Hotel 

1 ágyas szoba:  13.400,- Ft / szoba / éj 
2 ágyas szoba: 17.400,- Ft / szoba /éj 

A feltüntetett árak szoba / éj díjat jelölnek, tartalmazzák a 
reggelit és az adókat. 

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS 

A beérkezett Jelentkezési Lapon megrendelt szolgáltatásokat az 
adatok rögzítését követően visszaigazoljuk. A visszaigazolással 
együtt megküldjük az Ön által igényelt postai csekket, vagy 
átutalási számlát.  

Amennyiben költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti, 
kérjük, jelölje meg a „Számlázási cím” rovatban a pontos 
számlázási nevet, címet, valamint a kapcsolattartó elérhetőségét, 
mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk. 
 
A regisztrációs díj közvetített étkezést is tartalmaz (nyitófogadás, 
kávészünetek, ebéd), mely a számlán megbontva, részvételi 
díjként és közvetített étkezésként kerül feltüntetésre. A számlán a 
megrendelt szolgáltatás helyett más megnevezés nem adható 
meg. 
 
Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük 
teljesíteni:  
Asszisztencia Kft.  
ERSTE Bank Rt.,1136 Budapest, Váci út 48. 
Bankszámlaszám: 11991102-02157225 

 
Kérjük, a banki átutaláson, illetve a postai csekk feladóvevényén 
minden esetben tüntesse fel a jelentkező nevét, és a "FAN" 
feliratot! 

 
FONTOS TUDNIVALÓ 

Csak a megadott határidőig és az előzetesen foglalt 
szobakontingens mértékéig tudjuk garantálni a szállásfoglalást 
a megadott feltételekkel. 

Határidő utáni foglalások esetén kérjük lépjen kapcsolatba 
velünk és mi természetesen igyekszünk ez esetben is segíteni. 

Szállásfoglalási határidő:  2009. augusztus 10. 

Szállásdíj befizetésének határideje:  2009. augusztus 10. 

A ki nem fizetett szobák foglalását a fenti határidőn túl sajnos 
nem tudjuk biztosítani. 

Helyszíni jelentkezést a bankett vacsorára csak a fennmaradt 
helyek erejéig tudunk fogadni, ezért kérjük, szíveskedjenek 
igényüket előzetesen jelezni. 

Lemondási feltételek 

A Szállásfoglalási határidő után beérkezett 

visszamondásokat sajnos nem áll módunkban elfogadni, a 
szállásdíjból visszatérítés nincs. 

A részvétel lemondását írásban kell jelezni az Asszisztencia 

Kft-nek. 
 
2009. szeptember 7. előtt érkezett lemondás esetén 80% 

visszatérítés 

2009. szeptember 7. után érkezett lemondás esetén nincs 

visszatérítés 
 
 
FONTOS DÁTUMOK 

 
2009. május 31. Absztrakt beküldési határidő 

2009. július 10. Absztrakt visszaigazolási határidő 

2009. augusztus 10. Szállásfoglalási és befizetési 
határidő 

 

 

 


