Fontos Tudnivalók
A konferencia időpontja
2020. augusztus 29. (szombat) 13.00-tól
2020. szeptember 1. (kedd)
14.00-ig
A konferencia helyszíne
Vigadó (cím: H – 1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
Regisztrációs Iroda nyitvatartási ideje
2020. augusztus 29. (szombat) 11.00-18.00
2020. augusztus 30. (vasárnap) 07.30-19.00
2020. augusztus 31. (hétfő)
07.30-18.00
2020. szeptember 1. (kedd)
07.30-13.00
Részvételi díj

2020.02.20. után

A részvételi díjak az ÁFA-t tartalmazzák

MTT Tag
38 500,- Ft
Nem MTT tag
45 500,- Ft
MTTTE tag
20 500,- Ft
Nyugdíjas MTT tag
18 000,- Ft
PhD hallgató, egyetemista*
ingyenes
A részvételi díj tartalmazza az előadásokon, valamint a kiállításon való részvételt, a kongresszusi kiadványokat, kávészüneteket,
munkaebédeket, valamint a csütörtöki és pénteki vacsorát.
*PhD hallgató, egyetemista ingyenes részvétele csak a PhD ill. TDK vezető aláírt igazolása ellenében lehetséges
Névkitűző
Kérjük, hogy névkitűzőjét a Nagygyűlés teljes időtartama alatt viselje, mivel a rendezvény szakmai és társasági programjai csak
névkitűzővel látogathatóak.
A konferencia nyelve
Magyar és angol. Az angol nyelvű előadásokhoz szinkrontolmács berendezést biztosítunk.
Kreditpont, tesztírás
A kongresszus akkreditált rendezvény. A megszerezhető kreditpont értéke: 26 pont.
A kreditpontok megszerzéséért a regisztráció során a jelenléti ívet alá kell írni, valamint a konferencia táskában található
Tesztlapot a regisztrációnál elhelyezett ládába kitöltve le kell adni legkésőbb 2020. szeptember 1. (kedd) 13:30-ig.
Előadások feltöltése, technika
A prezentációkhoz magyar nyelvű Microsoft Power Point szoftverrel ellátott számítógép és projektor áll rendelkezésre. Kérjük,
hogy előadását szekciójának időpontja előtt legalább két órával adja le, abban a szekció teremben található technikusnak, ahol
előadását tartja.
Poszterek
A poszterek 2020. szeptember 1. (kedd) 8.00 és 13.30 között a Vigadó 2. emeleti Dísztermében és a 4. emeleti Makovecz termében
tekinthetőek meg.
A programfüzet részletes tudományos programjában a „Poszter diszkusszió I. és II. szekcióban” szereplő poszter számok, a poszter
állványon szereplő számokat jelölik. A posztereket, kérjük 2020. szeptember 1. (kedd) 8 óráig a programfüzetben jelzett poszter
számoknak megfelelően a kihelyezett poszter állványokra szíveskedjenek felerősíteni. A posztereket szíveskedjenek 2020.
szeptember 1. (kedd) 14 óráig az állványokról leszedni.
A poszter diszkusszió menete:
Minden poszter kihelyezésre kerül papír formátumban szombaton reggel. Ezen felül az előadónak 2 percben lehetősége van
maximum 3-4 dián a legfontosabb eredményeit összefoglalni. A megadott 2 perc után a monitor elsötétedik, így biztosítva a
nagyszámú poszter bemutatását az időkeret betartásával. Az üléselnök vagy a közönség intéz az előadóhoz 1-2 kérdést. További
kérdésekre és konzultációra a poszternél van személyes lehetőség.

Szakmai kiállítás
A kongresszus teljes időtartama alatt a tüdőgyógyászathoz kapcsolódó gyártó- és forgalmazó cégek, képviseletek állítanak ki.
A kiállítás nyitvatartási ideje:
2020. augusztus 30. (vasárnap) 08.45-18.00
2020. augusztus 31. (hétfő)
08.00-19.00
2020. szeptember 1. (kedd)
08.00-13.00
Nyilatkozat a felelősségről
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság rendezvényein minden résztvevő saját döntése alapján vesz részt. A Társaság kizárólag a
tudományos program szervezéséért és megfelelő színvonalának biztosításáért felelős. Nem vállal felelősséget a
résztvevők konferencia időtartama alatt felmerülő megbetegedéséért vagy mások által bármely résztvevőnek okozott bármilyen
mértékű egészségkárosításáért, balesetekért, lopásért vagy bármilyen más káreseményért.
A MTT bármely rendezvényrészén bármennyi ideig való részvétel kizárólag a fenti nyilatkozat érvényességének elfogadása esetén
lehetséges. Résztvevőnek a regisztrált személyeket tekintjük, a fentiek elfogadása a regisztrálás feltétele. 18 év alattiak nem
regisztrálhatnak a rendezvényre.
Járványügyi házirend a Vigadóban - https://vigado.hu/hazirend
Az egészségügyi biztonság érdekében kérjük szíveskedjenek betartani az alábbi szabályokat:
- A Pesti Vigadó épületébe történő belépés és ott tartózkodás során – figyelemmel a COVID-19 vírus okozta járványügyi
helyzetre – kötelező a saját használatú, a szájat és az orrot eltakaró maszk, sál, kendő, vagy egyéb hasonló eszköz viselése,
valamint kötelező a bejárati ajtónál, illetve a Jegypénztárnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata.
- A Pesti Vigadó épületébe nem léphet be olyan személy, aki saját maga vagy a vele közös háztartásban élő, illetve vele
napi kapcsolatban álló személy koronavírus fertőzöttsége igazolódott, közegészségügyi okból történt hatósági
elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat hatálya alá tartozik, koronavírus fertőzöttségre utaló tüneteket
(pl. láz, köhögés, nehézlégzés) mutat. Érkezéskor az erre vonatkozó nyilatkozatot minden nap ki kell tölteni.
- A Pesti Vigadó látogatói kötelesek a látogatásuk időtartama alatt a társas érintkezés, illetve az alapvető higiéniás
követelmények járványügyi helyzetben megkívánt szintjét betartani.
- Megfelelő fizikai távolságtartás betartása rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában
o javasoljuk, hogy minden 2. széken üljön csak résztvevő a termekben
- A Vigadó személyzete ellenőrzi a liftet egyidejűleg használó személyek számát, szükség esetén a csoportokat
szétválaszthatják, vagy külön lifthez irányíthatják (max. 4 fő/lift)
Az Önök biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk:
- hőmérős szűrés érkezéskor
- Érkezéskor a járványügyi nyilatkozatot a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban minden nap ki kell tölteni
- A közönségforgalmi terekben dolgozó munkatársak számára a maszk használata kötelező.
- Jegypénztárnál, regisztrációnál plexifallal nyújtunk védelmet a résztvevők, munkatársak, vendégek számára.
- A látogatható terek, mosdók, liftek, lépcsőházak fertőtlenítésére kiemelt figyelmet fordítunk.
- Kézfertőtlenítők a bejáratnál, a folyosókon és a mosdókban
Biztosítás
A kongresszus részvételi és egyéb díjai biztosítást nem tartalmaznak, így az esetleges balesetekért, betegségekért vagy
poggyászkárokért a kongresszus szervezői kártérítési felelősséget nem vállalnak.
Online közvetítése a konferenciának
A nagygyűlésre regisztrált résztvevőknek lehetősége van az előadások online közvetítését megtekinteni a társaság honlapján:
www.tudogyogyasz.hu/mtt2020.
Az Élő közvetítés menüpont oldalon külön be kell jelentkezni, a regisztrációkor megadott e-mail címmel.

Ha egy olyan email címmel akar belépni, ami nincs a listán, akkor egy felugró üzenet jelenik meg, miszerint „A
megadott email cím nem egyezik a kongresszusra történt regisztráció során megadott email címmel. Kérjük,
használja az ott megadott email címet vagy hívja a kongresszusi titkárságot a 06 20 222 8902 számon!”
Az előadások online közvetítés megtekintésének feltétele az oldalon megjelenő nyilatkozatok elfogadása.
Közgyűlés
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 2020. augusztus 30-án 18.45 h-tól tartja Közgyűlését.

Fenntartható rendezvény
A Magyar Tüdőgyógyász Társág mindent megtesz annak érdekében, hogy rendezvényein kiemelt figyelmet fordítson a környezeti
terhelés csökkentésére, valamint a környezetvédelemre.
Törekvésünket kérjük, támogassa Ön is az alábbi tájékoztató elolvasásával és figyelembevételével:
- A Nagygyűlésen a programfüzetek és a meghívók újrahasznosított papírra kerültek kinyomtatásra, a konferenciatáskák
és a tollak pedig újrahasznosított anyagból készültek.
- A névkitűzőn található QR kóddal egyszerűen, gyorsan és papírmentesen érhető el a konferencia tudományos programja
a társaság honlapján.
- A rendezvény végén az esetlegesen feleslegessé vált névkitűző tokokat, valamint konferencia táskákat szíveskedjenek a
regisztráció mellett kihelyezett gyűjtődobozba leadni.
- A dohányzás a Vigadó teljes területén tilos! Kérjük a dohányzó résztvevőket, hogy a névkitűző levételével a Vigadóval
átellenben lévő oldalon dohányozzanak.
Tegyünk együtt magunkért!
Taxi
Főtaxi: +36 1 422 2 224
6x6 taxi: +36 1 666 6666
Parkolás
Budapest belvárosában a parkolás díjköteles.
A Vigadó környező utcáiban a parkolás díja (8.00-20.00): 525 Ft/óra
A Vigadó közelében található parkolóházak elérhetőségei, árai:
BOE Vörösmarty Garázs (1052 Budapest, Vörösmarty tér 1.)
Óradíj: 600 HUF / óra / autó
Napidíj: 7.200 HUF / nap / autó
Aranykéz Parkolóház (1052 Aranykéz u. 4-6.)
Óradíj nappal (08.00 – 22.00): 850 HUF / óra / autó
Óradíj éjszaka (22.00 – 08.00): 200 HUF / óra / autó
Napidíj: 10.200 HUF / nap / autó
Erzsébet Parkoló (1051 Budapest, Erzsébet tér 12.)
Óradíj nappal (07.00 – 19.00): 700 HUF / óra / autó
Óradíj éjszaka (19.00 – 07.00): 500 HUF / óra / autó
Napidíj: 7.000 HUF / nap / autó (előre fizetendő)
Budapesti közlekedés
A BKK járataival a Vigadó az összes Budapesti szállodából, minden irányból jól megközelíthető.
Buszjegyek
Vonaljegy (éjszakai járatokon is érvényes): 350 Ft/db
10 darabos gyűjtőjegy (éjszakai járatokon is érvényes): 3 000 Ft
A buszjáratok pontos útvonala, menetrendje a https://bkk.hu/menetrendek/ weboldalon megtalálható.

Szálloda neve

Cím

Hotel Eurostars Danube

1075 Budapest,
Asbóth u. 9,
1051 Budapest,
Dorottya u. 8,

Hotel D8

Hotel Zenit

Hotel Mercure City Center
La Prima Fashion Hotel
Hotel Central Basilica
Hotel Barcelo

1052 Budapest,
Apáczai Csere János
u. 7.
1052 Budapest, Váci
u. 20.
1052 Budapest,
Piarista u. 6.
1051 Budapest,
Hercegprímás u. 8.
1061 Budapest,
Király u. 16.

Szállodához
legközelebbi
megálló
Deák Ferenc Tér

Vigadóhoz
legközelebbi
megálló
sétatávolság

Bejelentő lap vagy egyéb
letölthető dokumentumok

Vörösmarty Tér

sétatávolság

https://d8hotel.hu/koronavirus_
tajekoztato#first-section

Vörösmarty Tér

sétatávolság

Ferenciek Tere

sétatávolság

Ferenciek Tere

sétatávolság

bejelentő lap

Bajcsy-Zsilinszky út sétatávolság
Deák Ferenc Tér

sétatávolság

Társasági programok
2020. augusztus 29. (szombat)
18.30-19.30
Elnökségi fogadás a Vigadó földszintjén
2020. augusztus 30. (vasárnap)
19.30-21.00
Megnyitó a Vigadó Dísztermében
21.00Fogadás a Vigadó földszintjén és 4. emeletén
Ezúton tájékoztatjuk kedves résztvevőinket, hogy Magyarország felelős szerveinek a koronavírus-járvány kapcsán a szórakoztató
rendezvényekre vonatkozó ajánlásait szem előtt tartva a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 61. Nagygyűlésén az augusztus 31-re
tervezett vacsora nem kerül megrendezésre. Megértésüket köszönjük!
Kísérők számára az ebédekre és az esti programra jegyek vásárolhatók az alábbi árakon:
Ebéd: augusztus 30, 31, szeptember 1. (vasárnap, hétfő, kedd)
Ára:
11.500 Ft/fő/alkalom
Vacsora: augusztus 29, 30 (szombat, vasárnap)
Ára:
13.900,- Ft/fő/alkalom

