
Tisztelt Kollégák!

Megtisztelõ a hazai orvosi akupunktúra közösség számára, hogy ez év
októberében Budapest adhat otthont a XIII. ICMART világkongresszusnak.

Õszintén reméljük, hogy magyar kollégáink nagy számban fogják a
kongresszust látogatni, amelyet a szervezõ bizottság egy kedvezõen
méltányos regisztrációs díj kialakításával igyekszik elõsegíteni. 
A kongresszus hivatalos nyelve az angol, szinkrontolmácsolást magyar
nyelvre nem biztosítunk.

Idei évi nemzeti kongresszusunk is ugyanebben az idõpontban és
ugyanezen a helyszínen - a világkongresszus keretén belül - egynapos
programmal kerül megrendezésre.

Absztraktjaikat mindkét kongresszusra örömmel várjuk. Tekintettel arra,
hogy nemzeti kongresszusunk rövidített idõtartamú lesz, ezért bátorítjuk a
kollégákat, hogy minél nagyobb számban az ICMART kongresszusra
küldjék be absztraktjaikat angol nyelven.

A világkongresszusra vonatkozó információk a
www.icmart2008congress.com oldalon találhatók meg és kerülnek
folyamatosan frissítésre, míg a most kezükben tartott értesítõ a magyar
napra vonatkozó információkat tartalmazza.

Társaságunk éves konferenciáira mindig nagy izgalommal készülünk már
22 éve, hiszen ezeken mérhetõk szakmai eredményeink, azonosítható hova
és meddig is jutottunk. A 2008 évi konferenciánk azonban a hazai
megmérettetés lehetõségén túl a nemzetközi bemutatkozás és egyben
kitekintés lehetõségét is nyújtja számunkra. A legtöbb kollégánknak
nincsen lehetõsége nemzetközi szakmai konferenciákon való részvételre,
2008 októberében viszont „házhoz jön” az orvosi akupunktúra szinte
valamennyi nemzetközileg ismert kiváló szaktekintélye, akik workshopokat
is adnak. Ezért a nagyszerû szakmai élményért éves konferenciánk kissé
háttérbe szorulása is vállalható.

Õszintén reméljük, hogy a kollégák mindkét rendezvényt nagy létszámban
fogják látogatni, szakmai elõrehaladásuk napi szinten való tartása
érdekében és újabb nemzetközi barátságok kialakításának lehetõségeit sem
szalasztják el . 

Dr. Hegyi Gabriella,
az ICMART XIII . Világkongresszus társ-elnöke,

a szervezõ bizottság elnöke

A MAGYAR NAP TUDOMÁNYOS SZERVEZÕ BIZOTTSÁGA
Dr. Hegyi Gabriella, elnök
Dr. Bodor Géza, fõtitkár
Dr. Dráveczky Éva
Dr. Hamvas Szilárd
Dr. Saáry Kornélia
Dr. Szabó András
Dr. Várkonyi Ákos 

A MAGYAR NAP FÕ TÉMAKÖREI
- Rehabilitáció a HKO-ban
- Psychiatria a HKO-ban
- Szabadon választott egyéb témák

A MAGYAR NAP ELÕZETES PROGRAMJA

2008. október 11., péntek
08:00-18:00 Regisztráció
09:00-10:30 Magyar Nap elõadásai
10:30-11:00 Kávészünet
11:00-12:30 Magyar Nap elõadásai
12:30-14:00 Ebédszünet
14:00-16:00 Magyar Nap elõadásai
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-18:00 Magyar Nap elõadásai

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Hilton Budapest
H-1014 Budapest, Hess András tér 1-3.
Tel: 06-1-889-6600, Fax: 06-1-889-6644
E-mail: info.budapest@hilton.com
http://www.danubiushotels.com

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Hegyi Gabriella, elnök
Magyar Akupunktúra Orvosok Társasága
H-1196 Budapest, Petõfi utca 79.
Tel/fax: 06-1-281-3035
E-mail: drhegyi@hu.inter.net

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 
Lukácsi Máté, projekt menedzser
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Tel: (061) 299-0184, 299-0185, 299-0186, Fax: (061) 299-0187
E-mail: mlukacsi@convention.hu
www.convention.hu

TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A kongresszus résztvevõi szóbeli és poszter elõadás megtartására egyaránt
jelentkezhetnek mind a hazai, mind az ICMART kongresszusra
vonatkozóan.
Beküldési határidõ: 2008. május 1.
Kérjük, hogy a hazai kongresszusra szánt absztraktokat lehetõség szerint
e-mailen, az mlukacsi@convention.hu címre szíveskedjenek megküldeni,
vagy szükség esetén a 06-1-299-0187-es faxszámra eljuttatni. A Magyar
Nap rövidségére való tekintettel a beküldött absztraktokat csak erõsen

korlátozott számban tudjuk szóbeli elõadásra elfogadni.

Az ICMART kongresszusra vonatkozó absztraktokat - kizárólag angol
nyelven - a kongresszus internetes oldalán lehet lejelenteni:
www.icmart2008congress.com
Az elõadások, poszterek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt,
amelyrõl – mindkét kongresszus esetében - legkésõbb 2008. május 31-ig
írásban tájékoztatást küldünk.

ELÕADÁS
Az elõadások várható idõtartama 8 perc, amit 2 perc diszkusszió követ.

IGÉNYBE VEHETÕ TECHNIKAI ESZKÖZÖK
Számítógép, számítógépes kivetítõ, laiser pointer.

POSZTER
Maximális mérete 1,2 m magas és 0,9 m széles.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
Az adózási szabályok értelmében a regisztrációs, étkezési és szállás
költségek a számlán külön sorban, részletezve kerülnek feltüntetésre. A
megadott részvételi díjak semmilyen ellátást nem tartalmaznak, ilyen
igényüket kérjük a regisztrációs lapon külön sorban bejelölni.

2008. augusztus 01-ig 2008. augusztus 01-e
történõ fizetés esetén: utáni fizetés esetén

Ellátás nélküli
részvétel a teljes
ICMART kongresszuson,
beleértve a szombati
Magyar Napon történõ
részvételt is 50.000 Ft / fõ 60.000 Ft / fõ

Ellátás nélküli napidíjas
részvétel csak a Magyar
Nap elõadásain,
2008. október 11-én,
szombaton 10.000 Ft / fõ / nap 12.000 Ft / fõ / nap

Kávészüneti ellátás
(2 kávé- és 2 üdítõjegy) 3.000 Ft / fõ / nap 3.000 Ft / fõ / nap

Kongresszusi
büféebéd 8.000 Ft / fõ / nap 8.000 Ft / fõ / nap

Ünnepélyes megnyitó
és nyitófogadás
a Magyar Tudományos
Akadémián,
2008. október 10-én,
pénteken 9.000 Ft / fõ 9.000 Ft / fõ

Bankett vacsora
2008. október 11-én,
szombaton 10.000 Ft / fõ 10.000 Ft / fõ



A teljes regisztráció tartalmazza a részvételt a teljes tudományos
programon (a szombati Magyar Napon is), a kiállítói terület megtekintését,
program- és absztraktfüzetet, kongresszusi dossziét. A regisztrációs díj
semmilyen ellátást nem tartalmaz.

A Magyar Napra vonatkozó napidíjas regisztráció tartalmazza a részvételt
a szombati Magyar Nap tudományos programján, a kiállítói terület
megtekintését, program- és absztraktfüzetet, kongresszusi dossziét. A
Magyar Napra kapott kitûzõvel az ICMART kongresszus szombati program-
ja nem látogatható. A regisztrációs díj semmilyen ellátást nem tartalmaz.

A kongresszus helyszínén hideg-meleg büféebéd, valamint kávészüneti
ellátás lesz elérhetõ. Igény esetén ezeket a szolgáltatásokat kérjük a
regisztrációs díjon felül bejelölni, csakúgy, mint a részvételi szándékot a
pénteki nyitófogadáson és/vagy a szombati bankett vacsorán.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Hilton Budapest*****, a kongresszus helyszíne 200 szoba
H – 1014 Budapest, Hess András tér 1-3.;
honlap: www.danubiushotels.com
- egyágyas szoba reggelivel: 46.000 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 51.000 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda környéki közterületen: ingyenes

Burg Hotel Budapest***,
100 méterre a kongresszus helyszínétõl, 10 szoba
H – 1014 Budapest, Szentháromság tér 7-8.;
honlap: www.burghotelbudapest.hu
- egyágyas szoba reggelivel: 27.000 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 29.000 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda környéki közterületen: ingyenes

Carlton Hotel Budapest****, 750 méterre a kongresszus helyszínétõl
H-1011 Budapest, Apor Péter utca 3.; honlap: www.carltonhotel.hu
- egyágyas szoba reggelivel: 21.500 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 25.500 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda mélygarázsában: 3.000 Ft / nap

Mercure Budapest Buda****,
850 méterre a kongresszus helyszínétõl, 100 szoba
H-1013 Budapest, Krisztina krt. 43-45.; honlap: www.accorhotels.com
- egyágyas szoba reggelivel: 30.000 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 34.000 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda mélygarázsában: 4.000 Ft / nap

Novotel Budapest Danube****,
1.000 méterre a kongresszus helyszínétõl, 20 szoba
H-1011 Budapest, Bem rakpart 16-19.; honlap: www.accorhotels.com
- egyágyas szoba reggelivel: 33.000 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 38.000 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda elõtti parkolóban: 4.000 Ft / nap

A szállodai szobákat a foglalások beérkezésének a sorrendjében áll
módunkban biztosítani a szállodákban lefoglalt szobamennyiségek
megtöltéséig.
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a
regisztrációs díj és szállásköltsége bankszámlánkra vagy postai úton

hozzánk beérkezik. Amennyiben szállásköltsége nem érkezik be
legkésõbb 2008. október 01-ig számlánkra, úgy a lefoglalt

szállodai szoba külön értesítés nélkül,
automatikusan   lemondásra kerül.

BEFIZETÉS
A.) A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követõen - jelentkezése
visszaigazolásával együtt - postázzuk a befizetési csekket. Kérjük a küldõ
nevének nyomtatott nagybetûkkel történõ feltüntetését. Postai
befizetésérõl pénzének beérkezése után, a regisztrációs lapon jelzett
cég/intézmény/magánszemély nevére és címére állítjuk ki és postázzuk a
számlát.

B.) Rózsaszínû postai utalványon, melyet bármelyik postahivatalban
igényelhet.
Befizetési cím:  Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf.: 11.
Kérjük a feladó (résztvevõ) nevét nyomtatott betûkkel szíveskedjenek a
csekkre írni.

C.) Amennyiben részvételét cég/intézmény/alapítvány támogatja, úgy a
regisztrációs lapot a cég aláírásával, pecsétjével ellátva kérjük visszaküldeni.
Céges aláírás és céges pecsét hiányában a regisztrációs lapon megjelölt
résztvevõt tekintjük költségvállaló félnek. Kérjük szíves megértését, hogy az
elõzetes átutaláshoz számlát csak cégünkkel szerzõdéssel rendelkezõ
megrendelõ esetén tudunk küldeni, nem szerzõdéses költségvállaló esetén
csak a pénz befizetését követõen tudjuk kiállítani a számlát. 

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2008. augusztus 15-ig történõ lemondás esetén regisztrációs és szállásdíja
20% adminisztratív költség levonását követõen visszafizetésre kerül.
2008. augusztus 15-e után történõ lemondás esetén az elõzetesen
befizetett költségek nem visszatéríthetõek a szolgáltatókkal kötött
kötbéres szerzõdések miatt.

Mindennemû jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt
formanyomtatványok használatát.

FONTOSABB IDÕPONTOK

Elsõ - második értesítõ postázásának határideje: 2008. március 30.

Elõadás összefoglalók leadásának határideje: 2008. május 1.

Tájékoztatás elõadások elbírálásáról: 2008. május 31.

Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje:2008. augusztus 1.

ICMART XIII. Világkongresszus: 2008. október 10-12.

MAOT 23. Nemzeti Kongresszusa: 2008. október 11.


