
Kedves Kollégák, Barátaink!
AA tavalyi nagy sikerű budapesti rendezés után, a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága 
(MAOT) 2013. szeptember 28-29-én ismét Budapesten tartja - immáron 28. - Kong- 
resszusát. Ezek az alkalmak nemcsak együvé tartozásunkat szimbolizálják, de folyamatos 
megújulásunkat is. Évről-évre új tapasztalatokkal, témákkal gyűlünk össze, hogy új 
ötleteket adjunk egymásnak, új lehetőségekről és eredményekről értesüljünk, gyarapítsuk 
közösen felhalmozott tudásunkat.
AA kínai-magyar szakmai kapcsolatokat (2003 óta) fokozatosan megerősítve és kiszéle-
sítve, immár az VI. szakmai fórumnak adunk helyet. A kapcsolat lehetővé tette a Nemzeti 
Kutatási és Fejlesztési Iroda (NKTH) és a kínai kormány által jegyzett, bilaterális kulturális 
együttműködés keretén belül az egészségtudományokhoz tartozó Hagyományos Kínai 
Orvoslás kutatási projektjeit, azok folyamatos, mélyebb szakmai tartalommal történő 
megtöltését, támogatását. A krónikus betegségek terén történő alkalmazás mindkét 
országban e kutatás kiemelt témáját képezik.
A 2013-as év kiemelt témája most az akupunktúra és herbál medicina nemzetközi gyakor-
lata. Ez is egyik oka, hogy neves kinai egyetemi intézetekből - Peking, Tangshan- hivtunk 
meg előadókat kiegészitve a Magyarországon élő és dolgozó kiváló kínai kollégákkal, akik 
a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületében tevékenykednek.
A Komplementer Medicina európai helyzetének felmérése és kutatása a CAMbrella Uniós 
programban (www.cambrella.eu) befejeződött. Ebben hazánk is tevékenyen részt vett és 
ajánlásokat tett az Unió felé.
A NATO is érdeklődéssel fordult a Komplementer Medicina, ebben az akupunktúra felé is. 
Befejeződik hamarosan részvételünkkel ez a nemzetközi projekt is, amely értékként veszi az 
állóképesség fokozását, a fizikális és mentális egészség megőrzését CAM módszerekkel.
A szakmai szabályozottság felé is nagy lépések történtek a Szakmai Kollégium 
munkájával, a rendeletmódosítás EMMI felé történő leadásával, remélve, hogy tevékeny-
sége konszenzust hoz és előrelépést, tisztulást a szakmai rendezettség felé ebben az 
évben még, a legutóbbi hivatalos igéreteknek megfelelően.
A PTE ETK 3 CAM témában is PhD-képzést és fokozat elérését tette lehetővé a múlt évtől, 
amely tovább bővíti a szakmai kutatási lehetőséget azon kollégák számára, akik éreznek 
magukban erőt és kitartást ezen, nem kis fáradtságot jelentő szakmai munka iránt.
Ez évi találkozónk kivételesen színesnek ígérkezik, reméljük, minél többen tudunk majd 
meríteni belőle. Ezúton kérjük mindazokat, akik szívesen járulnak hozzá ismereteikkel a 
közös tudás-vagyon gyarapításához, hogy készüljenek előadással kongresszusunkra.
TekintettelTekintettel arra, hogy ez évben tisztújitásra is sor kerül a MAOT vezetőségben újabb 4 évre, 
különösen fontos minden tagtársunk aktiv jelenléte, kérjük, hogy minél nagyobb számban 
tiszteljék meg jelenlétükkel az eseményt.
Témáink: akupunktúra, rehabilitáció, fájdalom, varia, workshop (GUNA).
VárjukVárjuk a vizsgázott természetgyógyászokat is akupresszúra, szemtréning, reflexológia 
témákkal előadókként és hallgatókként egyaránt, hiszen számukra is tart érdekességeket 
a Kongresszus, amely kreditponttal értékelt úgy az orvosok, mint a többi egészségügyi 
dolgozó részére!

Viszontlátásra Budapesten!
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FONTOSABB IDŐPONTOK
Előadás összefoglalók leadásának határideje: 
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje:
Tájékoztatás előadás összefoglalók elbírálásáról:
Szállásfoglalás határideje:
Kedvezményes lemondási határidő:
MAOT XXVIII. Nemzeti Kongresszusa ésMAOT XXVIII. Nemzeti Kongresszusa és 
VI. Sino-Magyar Orvosi Fórum:

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Hegyi Gabriella, elnök

Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága
E-mail: drhegyi@hu.inter.net

KONGRESSZUSI IRODA
Lukácsi Máté

CONFidence Event Kft.CONFidence Event Kft.
E-mail: info@conf.hu

Tel/fax: 06-1-395-3929, mobil: 06-30-450-7665
Honlap: www.conf.hu/MAOT2013
Postacím: H-1506 Budapest, Pf: 42.

Dr. Hegyi Gabriella
MAOT elnök

Dr. Joós Károly
MAOT főtitkár

MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA
XXVIII. KONGRESSZUSA  valamint
VI. SINO-MAGYAR ORVOSI FÓRUM
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Komplementer Medicina Tanszék szervezésében
Közös rendezvény a 
Hebei United University TCM Faculty, Tangshan
Guang’anmen Hospital of Academy of Chinese Traditional Medical 
Sciences, Peking
ésés a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi 
Egyesület (HKOME)  részvételével

www.maot.hu
Budapest, Novotel Budapest Centrum Hotel
2013. szeptember 28-29.



FŐVÉDNÖKÖK
Dr. Betlehem József, dékán, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Dr. Oberfrank Ferenc, ügyvezető alelnök, MOTESZ

VÉDNÖK
Dr. Prof. Zhang Liu – Vice President, Hebei United Uiversity, Tangshan, Kína

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Hegyi Gabriella PhD.Dr. Hegyi Gabriella PhD., MAOT elnök
Dr. Joós Károly, MAOT főtitkár
Dr. Yu Funian, HKOME elnök
Dr. Li Ji’an, HUU (Hebei United University TCM Department)
Bakos Eleonóra, MAOT irodavezető

FELKÉRT ELŐADÓK – AKUPUNKTÚRA, KOMPLEMENTER MEDICINA
Prof. Dr. Lin Lan
Prof. Dr. Li Ji’anProf. Dr. Li Ji’an
Prof. Dr. Yu Funian

FŐ TÉMAKÖRÖK
-  Fájdalom management,
-  Rehabilitáció,
-  Életmód-terápia,
-  Fitoterápia,
-  Apiterápia,-  Apiterápia,
-  Varia.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Novotel Budapest Centrum Hotel
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
Honlap: www.novotel-bud-centrum.hu

ABSZTRAKT FELHÍVÁS
A kongresszus résztvevői szabad szóbeli vagy poszter előadás megtartására egyaránt A kongresszus résztvevői szabad szóbeli vagy poszter előadás megtartására egyaránt 
jelentkezhetnek.
Kérjük, hogy az előadás összefoglalókat legfeljebb 250 szó terjedelemben a 
www.conf.hu/MAOT2013 oldalon található online felületen szíveskedjenek lejelenteni.
Beküldési határidő: 2013. szeptember 1.
Az előadások, poszterek, videók elfogadásáról a tudományos bizottság dönt, amelyről 
legkésőbb 2013. szeptember 5-ig írásban tájékoztatást küldünk.

Dr. Hamvas Szilárd
Dr. Hegyi Gabriella PhD.
Prof. Dr. Kéry Ágnes PhD.

Dr. Saáry Kornélia
Prof. Dr. Szász András PhD.
Dr. Szigeti Gyula PhD.

TERVEZETT PROGRAM
2013. szeptember 28., szombat

08.00 - 18.00  Regisztráció
09.00 - 10.30  Előadások
10.30 - 11.00  Kávészünet
11.00 - 12.30  Előadások
12.30 - 13.3012.30 - 13.30  Ebédszünet
13.30 - 15.30  Előadások
15.30 - 16.00  Kávészünet
16.00 – 17.30  Előadások
18.30     Bankett vacsora

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
AzAz adózási szabályok értelmében a regisztrációs, étkezési és szállás költségek a számlán 
külön sorban, részletezve kerülnek feltüntetésre. A megadott részvételi díjak kávészüneti 
ellátást tartalmaznak, amelynek összege (5.000 Ft) a számlán külön sorban, étkezési 
szolgáltatásként kerül kiszámlázásra.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Novotel Budapest Centrum**** / a kongresszus helyszíne
1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
www.novotel-bud-centrum.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:    24.000 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:     28.000 Ft / szoba / éj
Parkolás:Parkolás: a szálloda melletti parkolóházban 440 Ft/óra, illetve 5.280 Ft/nap áron vehető 
igénybe. A kongresszusi helyszín közelében pénteken 20.00 órától hétfő reggel 08.00 
óráig a közterületi parkolás ingyenes.

Atlas City Hotel*** / a kongresszus helyszínétől 700 méterre
1081 Budapest, Népszínház utca 39-41.
www.atlashotelbudapest.com
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:    13.500 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:     15.500 Ft / szoba / éj
Parkolás: a szálloda saját zárt parkolójában korlátozott számban vehető igénybe 
parkolás napi 3.500 Ft áron. A szálloda közelében pénteken 20.00 órától hétfő reggel 
08.00 óráig a közterületi parkolás ingyenes.

SzállodaiSzállodai szobát 2013. szeptember 15-ig történő visszajelzés esetén - illetve a lefoglalt 
szálláshelyek betöltéséig – tudunk biztosítani. Amennyiben szállásfoglalása legkésőbb 
2013. szeptember 15-ig nem kerül befizetésre, úgy szobafoglalása külön értesítés nélkül, 
automatikusan lemondásra kerül.

BEFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

KÖLTSÉGVÁLLALÓI NYILATKOZAT
A részvételi díj befizetése előzetesen megküldött számla ellenében is lehetséges. Ebben az 
esetben a számlát befogadó vállalkozásnak/intézménynek a regisztrációs lap cég- szerű 
aláírásával és lepecsételésével kell igazolnia a költségek átvállalását. Saját vállalkozásra 
történő számlázás esetén a költségvállaló nyilatkozat kitöltése nem szükséges.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2013.2013. szeptember 15-ig történő lemondás esetén a kötbér mértéke az előzetesen 
befizetett regisztrációs és szállásdíj 50%-a.
2013. szeptember 15-e után történő lemondás esetén az előzetesen befizetett        
regisztrációs és szállásdíjak nem visszatéríthetőek a szolgáltatókkal kötött kötbéres 
szerződések miatt.

1.) Banki átutalással a következő adatokra:
   Számlatulajdonos: Confidence Event Kft.
   Bank:     MKB Bank
   Számlaszám:   1030 0002 – 1055 9733 – 4902 0015
   Közlemény:   MAOT2013 / résztvevő neve
2.) Sárga csekken, melyet a regisztrácó visszaigazolásával együtt küldünk postai úton.
      Közlemény:   MAOT2013 / résztvevő neve
 

* napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhető
** a Szeged Étterem specialitása a hal. A regisztrációs lapon szíveskedjen bejelölni ha 
húsos vagy vegetáriánius ételsort kíván fogyasztani.

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA
AA részvételt a teljes (napidíjas részvétel esetén az adott napi) tudományos programon, a 
kiállítói terület megtekintését, program- és absztraktfüzetet, valamint kávészüneti 
ellátást.

Teljes részvétel MAOT-tag számára
Teljes részvétel MAOT-tag, egyben HKO 
hallgató számára
Teljes részvétel nem MAOT-tag számára
Részvétel 70 év fölötti MAOT-tag 
számára
Napidíjas részvétel MAOT-tag számára*Napidíjas részvétel MAOT-tag számára*
Napidíjas részvétel nem MAOT-tag 
számára*
Teljes részvétel középfokú végzettségü 
egészségügyi dolgozó számára
3 fogásos ebéd a kongresszus helyszínén
Vacsora a Szeged Étteremben**
2013. szeptember 28-án, szombaton2013. szeptember 28-án, szombaton

2013. szeptember 1-ig
történő jelentkezés esetén

20.000 Ft / fő
10.000 Ft / fő

25.000 Ft / fő
50% kedvezmény a beje- 50% kedvezmény a beje- 
lölt regisztrációs díjból
12.500 Ft / fő
15.000 Ft / fő
 

10.000 Ft / fő
 

4.500 Ft / fő / nap4.500 Ft / fő / nap
5.500 Ft / fő

2013. szeptember 1.
utáni jelentkezés esetén

25.000 Ft / fő
12.500 Ft / fő

30.000 Ft / fő
50% kedvezmény a beje- 50% kedvezmény a beje- 
lölt regisztrációs díjból
17.500 Ft / fő
20.000 Ft / fő
 

12.500 Ft / fő
 

4.500 Ft / fő / nap4.500 Ft / fő / nap
5.500 Ft / fő

2013. szeptember 29., vasárnap

08.30 – 13.00  Regisztráció
09.00 - 10.30  Előadások
10.30 – 11.00  Kávészünet
11.00 – 12.45  Előadások
12.45 - 13.00  A kongresszus zárása

AKKREDITÁCIÓ
AA továbbképzés akkreditációja és végleges kredit-
pontérték megállapítása – mind orvosok, mind 
középfokú végzettségű kollégák számára - folyamat-
ban van. Kreditpont kizárólag teljes kongresszusi 
részvétel esetén szerezhető, a napidíjas részvétel 
kreditpont szerzésre nem jogosít.


