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Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink! 

Alig kezdődött el az új év, de máris tele vagyunk izgalmas programokkal. Mindenki igénye szerint 

választhat a kínálatból. 

Mindenekelőtt az évi szokásos MAOT konferenciájára hívnánk fel a figyelmet, amelyet 

összekötünk egy nagyobb nemzetközi eseménnyel, nevezetesen az ECIM 9. 

Világkongresszussal (Európai Integrativ Medicina) 2016. szeptember 9-10-11-én.   

Az Európai Integratív Medicina Társaság – melynek a MAOT is tagja évek óta – nekünk adta a jogot 

az idei nemzetközi kongresszusa megszervezésére, melynek munkái előrehaladottak, már jelentkezni is 

lehet rá, érdeklődők sokasága jelzi az esemény jelentőségét. 

A MAOT rendezvény idén 1 napos lesz, de beleillesztve a Világkongresszus esemény-naptárába, ezzel 

szeretnénk lehetőséget adni a MAOT kongresszus résztvevőinek többi parallel értékes előadás 

látogatására is. Így a MAOT magyar nyelvű rendezvénye is helyet kap ezen konferencia angol 

nyelvű előadásai között, egy külön szinten, de természetesen a MAOT regisztrált tagjai látogathatják a 

nemzetközi rendezvényt is, igen kedvező „hazai” áron! Minél több előadást várunk, ezzel is erősítve 

szakmánk elismertségét és megismerését. Idén is lesz “fiatal előadói díj” a tavalyi évhez hasonlóan. 

Miután a rendezvény Budapesten lesz az Aquaworld Resort Budapest Hotelben, így egy kis 

kikapcsolódásra is lehetőség nyílik a sok információ, előadás, ismerkedés és beszélgetés mellett. Az 

absztraktok beadási ideje azonos az ECIM 2016 határidejével; 2016. május 15. A kedvezményes 

regisztráció határideje; június 10. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült megállapodnunk az European Journal of Integrative 

Medicine lappal, mely impact faktorral rendelkezik, az angol nyelvű absztraktok megjelentetése 

ügyében is, ami sokat jelent a PhD hallgatók és a kutatók részére is. 

2008-volt az utolsó nagy alkalom egy komoly világkongresszust idehozni (ICMART 2008), most ez is 

egy nagy lehetőség, hogy meghallgathassuk Omura professzort újabb kutatásairól, vagy akár más 

témában is több világhírű előadót. Pre-kongresszusi ajándék a Bi-Digital-O Ring Symposium pénteki 

és szombati napon kerül megrendezésre, workshoppal. 

Weblap: www.ecim2016budapest.com 

Minden tagunknak eredményes és sikeres évet kívánunk a MAJOM évének jegyében, valamint 

szeretettel várunk mindenkit az idei MAOT-ECIM kongresszuson! 

Üdvözlettel,  

Prof. Dr. Hegyi Gabriella elnök és Dr. Csiszár Róbert főtitkár 

 



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
IDŐPONTOK: 

2016. szeptember 9-10.: Pre- Konferencia Bi-Digital O-Ring Test Congress 

2016. szeptember 10.: Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaság XXXI. Kongresszusa  

Weboldala: http://newinst.wix.com/maot2016 

 

2016. szeptember 10-11.: 9th European Congress for Integrative Medicine - ECIM 2016 

Weboldala: http://www.ecim2016budapest.com 

 

HELYSZÍN:  

Aquaworld Resort Budapest Hotel**** 1044 Budapest, Íves utca 16.  

GPS koordináták  Északi szélesség: 47.60061  Keleti hosszúság: 19.11400 

 

ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJAINAK leadási határideje: MÁJUS 15. 

AKKREDITÁCIÓ: a rendezvény programjának összeállítása után kerül akkreditálásra, mint 

kongresszus 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK:  

 
2016. június 10-ig történő 

regisztráció esetén 

2016. június 10-e utáni 

regisztráció esetén 

Részvétel MAOT-tag számára  15.000.-Ft/ fő 18.000.-Ft/ fő 

Részvétel MAOT-tag, egyben HKO hallgató számára  11.000.-Ft/fő 13.000.-Ft/fő 

Részvétel nem MAOT-tag számára 20.000.-Ft/fő 25.000.-Ft/fő 

Részvétel középfokú végzettségű egészségügyi dolgozó számára 11.000.-Ft/fő 13.000.-Ft/fő 

Nyitófogadás a Hotelben, 2016. szeptember 09., 19:00 -21:00 9.900.-Ft/fő/alk 9.900.-Ft/fő/alk 

Zenés sétahajózás és Díszvacsora, 2016. szeptember 10., 20:00- 24:00 27.000.-Ft/fő/alk 27.000.-Ft/fő/alk 

Svédasztalos ebéd, ásványvízzel 5.900.-Ft/fő/alk 5.900.-Ft/fő/alk 

Egyágyas szoba reggelivel, adókkal 29.500.- Ft/szoba/éj 29.500.- Ft/szoba/éj 

Kétágyas szoba reggelivel, adókkal (32.500.-Ft/szoba/éj) 16.250.-Ft/fő/éj 16.250.-Ft/fő/éj 

 

A részvételi díj tartalmazza: a részvételt a teljes tudományos programon, a kiállítói terület 

megtekintését, programfüzetet, kávészüneti ellátást, valamint a nemzetközi ECIM 2016-on való 

részvételt és a pre-kongresszuson, a Bi-Digital O-Ring Testen való részvételt. 

70 év feletti MAOT tagok részére a 50% kedvezményt biztosítunk a bejelölt regisztrációs díjból. 

 

A szobaár a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

szállás gazdag büféreggelivel, a szálloda saját Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpont ingyenes 

használata (relaxációs medence kerti kiúszó résszel, mandalamedence, szaunák, gőzkabin, 

fitneszterem), fürdőköpeny az egész tartózkodás alatt, ingyenes szélessávú internet csatlakozási 

lehetőség, a szálloda szabadtéri parkolójának díjmentes használatát, ingyenes buszjáratot. 

A szobák érkezés napján 14:00 órától, elutazás napján 10:00 óráig állnak a vendégek rendelkezésére. 

 

 

 

 

 

http://newinst.wix.com/maot2016
http://www.ecim2016budapest.com/


 

 

Szállodai szobát 2016. augusztus 8-ig történő visszajelzés esetén - illetve a lefoglalt szálláshelyek 

betöltéséig – tudunk biztosítani. Amennyiben szállásfoglalása legkésőbb 2015. augusztus 8-ig nem 

kerül befizetésre, úgy szobafoglalása külön értesítés nélkül, automatikusan lemondásra kerül. 

 

Ingyenes buszjárat 

Minden nap Hősök tere – Aquaworld– Hősök tere útvonalon 

További információért látogasson el weboldalunkra: 

http://www.aquaworldresort.hu/hu/megkozelithetoseg 

 

Parkolás 

Szállodánk ingyenes szabadtéri parkolóval rendelkezik. Továbbá fűtött mélygarázs áll a vendégek 

rendelkezésére, melynek felára 2 200 HUF/ szgk./ nap. 

 

Oriental Spa Wellness- és Fitneszközpont 

A szálloda keleties hangulatú wellness- és fitneszközpontja, az Oriental Spa gazdag szolgáltatás-

kínálattal várja a kikapcsolódni és szépülni vágyókat. A nyugalom szigete, az üvegfalakkal határolt kör 

alakú relaxációs medence a hozzá kapcsolódó télen-nyáron üzemelő szabadtéri résszel, a 

szentélyszerűen kialakított mandala-medence és az innen nyíló szauna világ hamam-fürdővel, finn 

szaunával, gőzkamrával, valamint hangulatosan  

A szobaárban szereplő Oriental Spa-, Wellness- és Fitneszközpont korlátlan, illetve az Aquaworld 

kedvezményes használata érkezés napján 14:00-tól, elutazás napján 10:00-ig érvényes. 

Az Aquaworld Resort Budapest szállóvendégeinek kedvezményes árú belépőjegyet biztosítunk 

ingyenes szauna használattal az Aquaworld Élményfürdőbe. 

 

FONTOS IDŐPONTOK: 

Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2016. június 10. 

Absztraktok beküldésének határideje: 2016. május 15. 

Részvételi díj, szállás, ebéd, vacsora díjmentes lemondási határideje: 2016. július 15. 

 

VISSZAIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS: 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, majd megküldi a közvetlen utaláshoz 

szükséges díjbekérőt, bankszámlaszámmal és a feltüntetendő megjegyzést, vagy az előzetesen 

megadott címre elküldi az átutalási számlát.  

Banki utaláson kívül lehetőségük van Belföldi rózsaszín postautalványon befizetni a megrendelés 

összegét, melyhez a Postán kell kérni a szelvényt és a New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei 

út 41-re kitölteni. Kérjük a szelvény hátulján a résztvevő nevét feltüntetni. 

 

A részvételi díjak 5.500.-Ft értékben, kávészüneti étkezést tartalmaznak, amelyek a hatályos törvények 

értelmében a számlán külön, megbontva tovább számlázott étkezésként kerülnek feltüntetésre. A 

részvételi díjból az étkezés NEM mondható le! 

Áraink tartalmazzák az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót is. Nem tartalmaznak ugyanakkor semmiféle 

olyan szolgáltatást, amit az adott szállodában külön térítés ellenében lehet igénybe venni, pl. telefon, 

minibár szolgáltatás, parkolás, egyes esetekben légkondicionálás, stb. Ezen utóbbi szolgáltatásokat – 

igénybevétel esetén – kérjük a szállodában, a helyszínen fizetni.  

A részvételi díj, a szállás, és az étkezések díja, díjbekérőn alapján, a megadott időpontig fizetendő. 

 

 

 

 

http://www.aquaworldresort.hu/hu/megkozelithetoseg


 

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK 

A kongresszuson való részvétel és a szállásfoglalás lemondására az alábbi feltételek betartása mellett 

van lehetőség. 

Csak írásban fogadunk el lemondást, módosítást az alábbi 

címre: New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

e-mail: instant@newinstant.hu elküldve. 

 

Lemondási határidő 2016. július 15. után visszamondott részvételre, a megrendelt összeg 20% 

adminisztrációs díjat számítunk fel, 2016. július 31. után nem fogadunk el lemondást. 

Jelentkezési lap aláírásával elfogadja, hogy a megjelölt tételeket megrendelte, és azt a megküldött 

díjbekérő ellenében határidőre kiegyenlíti. Amennyiben nem jelenik meg a rendezvényen mindezek 

ellenére, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni.  

 

A KONGRESSZUSSAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

New Instant Szervezőiroda. – Vágfalvi Edit 

Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Tel.: 06 1/225-0303   Mobil: 06 20/544- 4032  Fax.: 06 1/225-0304, 

E-mail: instant@newinstant.hu  Web: www.newinstant.hu 

Weboldala: http://newinst.wix.com/maot2016 

 

 

mailto:instant@newinstant.hu
mailto:instant@newinstant.hu
http://www.newinstant.hu/

