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Tisztelt Tagtársak, Kedves Kollégák! 
 
 A Szervezőbizottság nevében tisztelettel és örömmel köszöntöm a 
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT), a Magyar 
Anatómus Társaság (MAT), a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai 
Társaság (MMVBT) és a Magyar Élettani Társaság (MÉT) tagjait. 
 Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Budapesten rendezhetjük 
meg a MÉT Vándorgyűlését is magába foglaló FAMÉ 2019 konferenciát, amely 
az elméleti orvostudományok legfontosabb seregszemléje. A szervezők 
részére külön öröm, hogy a konferencia része lehet a Semmelweis Egyetem 
fennállásának 250. évfordulója alkalmával szervezett rendezvénysorozatnak. 
1769-ben egészítette ki ugyanis Mária Terézia Orvosi Karral a Nagyszombati 
Egyetemet. 
 A FAMÉ konferenciák hagyományát követve a konferencia fő célja a 
fiziológiás szabályozó mechanizmusok és a kóros folyamatok visszafordítási 
lehetőségeinek feltárása sejt- és molekuláris élettani-, molekuláris biológiai-, 
kísérletes és klinikai farmakológiai-, immunológiai-, anatómiai vizsgálatok 
során, amelybe akár a mikrokeringési, akár a magatartás élettani vagy terápiás 
célú transzlációs kutatás is belefér. Ezen belül konferenciánk fő vonulata 
ebben az évben a kutatás és gyógyítás molekuláris eszköztárának bemutatása 
az omikáktól a precíziós medicináig. 
 
 A szervezés és a konferencia során kiemelten kezeljük a fiatalok 
képzését és bemutatkozási lehetőségét, a poszterek bemutatására és 
diszkussziójára szánt időt és figyelmet, a megfelelő kikapcsolódást biztosító 
szociális programokat. Kérjük, a konferencia sikere érdekében, buzdítsák 
aktív részvételre munkatársaikat, tanítványaikat és ismerőseiket! 
 

Őszintén reméljük, hogy színvonalas, emlékezetes és nem utolsó 
sorban kellemes összejövetelen láthatjuk vendégül az érdeklődőket.  
 
 

Prof. Dr. Bagdy György, elnök 
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Védnökök: 
Prof. Dr. Merkely Béla rektor, Semmelweis Egyetem 

Prof. Dr. Hunyady László dékán, Semmelweis Egyetem 
 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Időpont 

2019. június 5-8. 
 
Helyszín 

Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.    

 
A vándorgyűlés elnöke 

Prof. Dr. Bagdy György, az MTA Doktora, intézetigazgató  
Semmelweis Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet 
MTA-SE Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutatócsoport 

 
Tudományos szervezőbizottság 

Prof. Dr. Bagdy György elnök 
Dr. Baczkó István 
Prof. Dr. Bari Ferenc 
Prof. Dr. Benyó Zoltán 
Prof. Dr. Csernoch László 
Prof. Dr. Ferdinándy Péter 
Dr. Gerber Gábor 
Prof. Dr. Koller Ákos 

 
Szervező iroda 
 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.  
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. 
Telefon: 06 1 311 6687 
E-mail: congress@eqcongress.hu 
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REGISZTRÁCIÓ 

1. A vándorgyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton 
lehetséges, a Szervező Iroda honlapján keresztül. A honlap elérhetősége: 
http://www.eqcongress.hu/ kongresszusadat/fame 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a 
regisztrációs díj és a megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra 
beérkezik.  
Az On-line jelentkezésre 2019. május 29-ig van lehetőség!  
Lehetőség van jelentkezésre a honlapon található jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével is. 

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített 
és a szervező irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni!  
A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni!  
A regisztráció, szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése után érvényes, 
mindaddig nem tekinthető foglalásnak! 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
 

RÉSZVÉTEI DÍJ 
KATEGÓRIÁK 

2019. április 5. előtti 
befizetés esetén 

2019. április 5- 
május 29. között  

befizetve 
Helyszínen 

Társasági tag 30.000.- Ft 35.000.- Ft 38.000.- Ft 

Nem tag 35.000.- Ft 40.000.- Ft 43.000.- Ft 

PhD hallgató, nyugdíjas 15.000.- Ft 15.000.- Ft 18.000.- Ft 

TDK hallgató 10.000.- Ft 10.000.- Ft 13.000.- Ft 

Kiállító, cégképviselő 20.000.- Ft 25.000.- Ft 28.000.- Ft 

Hajós vacsora / 06.07. 10.800.- Ft 11.500.- Ft 12.500.- Ft 
 

A részvételi díj tartalmazza: 
• Részvételt a szakmai programon 
• Az akkreditációs pontokat 
• A kiállítás megtekintésének jogát 
• A Vándorgyűlés kiadványait 
• Kávészüneteket 4 napra 
• Ebédeket 4 napra 
• A június 5-i Nyitófogadást 
• A mindenkori jogszabályokban meghatározott ÁFA összegét 

A kávészünetek, a szerdai vacsora, és az ebédek értéke a számlán étkezési közvetített 
szolgáltatásként kerülnek feltüntetésre.  
 



 

 

FAMÉ 2019 

- Budapest, június 5-8. -  

 
 
Helyszíni regisztráció nyitvatartása 

2019. június 5. (szerda) 11.00 - 18.00 
2019. június 6. (csütörtök) 08.00 - 17.00 
2019. június 7. (péntek) 08.00 - 17.00 
2019. június 8. (szombat) 08.00 - 12.00 

 
AKKREDITÁCIÓ 

Az akkreditálás és a kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van. 
 
 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK 
 

A Vándorgyűlés kiemelt témája: 
A KUTATÁS ÉS GYÓGYÍTÁS MOLEKULÁRIS ESZKÖZTÁRA AZ OMIKÁKTÓL A 

PRECÍZIÓS MEDICINÁIG 
 
ABSZTRAKT FELHÍVÁS - PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 
 

A Szervezőbizottság ebben az évben is vár a résztvevőktől a kutatási 
eredményeiket bemutató posztereket.  
A szimpózium előadások és a poszterek összefoglalóját kétféle úton tudjuk 
fogadni: 
(1) Email-ben: a szalma@eqcongress.hu e-mail címre eljuttatva. (Az ehhez 

javasolt absztrakt bejelentőlapokat a letölthető dokumentumok között 
találja meg.) 

(2) Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül is fel tudja tölteni az 
Absztrakt beküldés menüpontban. A honlap elérhetősége:  
www.eqcongress.hu/kongresszusadat/fame 
 

Absztrakt beküldési határidő: 2019. április 05. 
 

A tudományos bizottság fenntartja a jogát arra, hogy a beérkezett 
összefoglalók száma és témája szerint dönt a szekciókba történő 
besorolásról.  
Absztrakt besorolásról a visszaigazolást a megadott címre e-mailben 
küldjük meg. 

 
 
 

mailto:szalma@eqcongress.hu
http://www.eqcongress.hu/kongresszusadat/fame
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Tartalmi követelmények 

Az összefoglalónak konkrét adatokat kell tartalmaznia a következő 
felosztásban: 

Bevezetés 
Anyag és módszer 
Eredmények 
Következtetés  
 

Formai követelmények 
Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a következő útmutató 
betartását: 
• Összefoglalóját „Times New Roman” betűtípussal, 11 pontos betűmérettel,  

egyes sorközzel, sorkizárt formátumban készítse el – A/4 méretben, amely a 
programfüzetben A/5 méretben fog megjelenni  
(kb. 30 sor, 1800 karakter – 2 cm margókkal) 

• Az előadás/poszter címe: Cég/Intézmény neve a címben nem szerepelhet. 
• A cím alá, egy sort kihagyva a szerző(k) neve kerüljön (Prof., Dr., és egyéb 

titulusok nélkül). Az egységes névmutató miatt a vezeték- és keresztnév 
megadása is szükséges minden szerzőnél!  
Kérjük húzza alá az előadó nevét a szerzők közül. 

• A következő sorban az intézet, osztály és a város szerepeljen. Különböző 
munkahelyekről érkező szerzőtársak esetén kérjük azokat felső indexben arab 
számmal sorszámozni. (A sorszámokat a szerzők neve mögött is kérjük megadni.) 

• Egy sort kihagyva kezdődhet az előadás összefoglalója. A szövegben használt 
rövidítéseket az első említésnél definiálni szükséges. Táblázatokat tartalmazhat 
az összefoglaló, ha ezek nem lépik túl a keretet. Grafikonok, képek, fotók nem 
kerülhetnek az összefoglalóba. 

 
IFJÚSÁGI SZEKCIÓ FELHÍVÁSA 
A korábbi hagyományokhoz hasonlóan idén is szervezünk szóbeli és poszter 
szekciókban Fiatal Kutatói Fórumokat. 
• Az előadás-szekció témájában idén nem teszünk megkötést, pályázhat 

minden 35 év alatti kolléga, vagy aki 2017. január 1. után védte PhD 
értekezését. A beküldött összefoglalók alapján a Tudományos Bizottság 
választja ki azt a 8 résztvevőt, akik 10+2 perces előadásban ismertetik 
eredményeiket. A prezentációkat egy 5 tagú zsűri értékeli, a fődíj a MÉT által 
adományozott 100.000 Ft., a többi díjazott tárgyjutalomban részesül. A 
szóbeli szekcióból kimaradó prezentációk automatikusan poszterek 
formájában kerülnek bemutatásra.  
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Kérjük, hogy aki erre jelentkezik, absztraktját a honlapon történő online 
jelentkezésen és absztraktbeküldésen kívül küldje el az Ifjúsági Szekció titkárának 
is e-mailben (Enyedi Balázs; enyedi.balazs@med.semmelweis-univ.hu). 
 

• A poszter-versenyen ezen kívül 35 éven aluli pályázók indulhatnak bármely 
témában. A részvételi szándékot az absztraktbeküldés/regisztráció során és 
a fenti e-mail címre Enyedi Balázsnak is szíveskedjenek jelezni. A résztvevők a 
szekció alatt 3-3 percben prezentálják munkájukat a szakmai zsűrinek,                              
a fődíj szintén 100.000 Ft. 

 
HATÁRIDŐK 
 

2019. április 5. ● Előadás, poszter, absztrakt beküldési határidő 
● Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje 

2019. április 18. ● Szállásfoglalás és befizetés határideje 
2019. május 24. ● Részvétel, június 7-i vacsora lemondás határideje 

2019. május 29. ● On-line regisztráció 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK 
 

NYITÓFOGADÁS    HAJÓS VACSORA A DUNÁN 
2019. június 5. (szerda)   2019. június 7. (péntek) 19:30 
Helyszín: Semmelweis Egyetem   Helyszín: Budapest rendezvényhajó 
Elméleti Orvostudományi Központ Találkozó: Vigadó téri Hajóállomás 
 
A Hajós vacsora a Dunán programra a létszám korlátozott. Jelentkezést a hajó 
kapacitása figyelembe vételével tudunk fogadni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:enyedi.balazs@med.semmelweis-univ.hu
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 
SZÁMLÁZÁS: a vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek 
részletezését írják elő, így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 
A számlát a megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, amennyiben nem ad meg külön 
címzettet, a számla a jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát 
utólag más címzett nevére módosítani 4.000.- Ft kezelési költség ellenében tudjuk! Kérjük, 
hogy a címzett adatait pontosan és olvashatóan legyen szíves megadni a Költségátvállaló 
Nyilatkozaton! 
 

FIZETÉSI FELTÉTELEK:  
A kedvezményes regisztrációs díj abban az esetben érvényes, amennyiben az összeg 
határidőre megérkezik a megadott bankszámlára. 
A szállodai foglalás visszaigazolására akkor kerül sor, ha a szállásdíj 2019. május 3-ig 
megérkezik a szervező iroda számlájára. Amennyiben a határidőre a foglalni kívánt szállás 
díja nem érkezik meg, a foglalást automatikusan töröljük! 
 
FIZETÉSI HATÁRIDŐK: A részvételi díj, a vacsora díja a számlán, ill. a visszaigazolásban 
megadott időpontig fizetendő. 
 
LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS:  
A lemondást írásban kell megtenni. A szállásdíj esetében a 2019. április 18-ig beérkezett 
lemondásoknál a teljes befizetett összeg visszautalásra kerül 4.000.- Ft adminisztrációs díj 
levonásával. A 2019. április 18. után érkezett lemondást az opciók miatt nem áll módunkban 
elfogadni, a befizetett összeget nem tudjuk visszafizetni.  
Regisztrációs díj, Hajós vacsora befizetése esetén a 2019. május 24-ig beérkező lemondás 
ellenében a befizetett összeget 4.000.-Ft adminisztrációs díj levonásával csökkentve 
fizetjük vissza.  
Az ez után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll 
módunkban visszafizetni.  
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is 
köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe. 
 
FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 
A vándorgyűlés közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, 
poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény 
bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy 
kártérítést vállalni. 
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SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 
Szállásfoglalási határidő: 2019. április 18. 
(A szálloda csak ezen határidőig tudja garantálni a szobát, az értesítőben megadott áron és 
feltételekkel.) Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk 
szálláshelyet biztosítani! 
 
 Corvin Hotel Budapest 
1094 Budapest, Angyal u. 31.  
 

A megújult és kibővült szállodakomplexum a 
Ferencvárosban található. 
2016-ban nem csak a szobák újultak meg, a Corvin 
össze lett nyitva a Hotel Sissivel. A kialakított „új” 
szálloda Corvin szárnya négycsillagos 
sztenderdeknek felel meg, míg a Sissi szárny három 
csillagos sztenderdek szerint került kialakításra.  
 
 

KLASSZIK - SISSI SZÁRNY ***  5 szoba 
Felszereltség: 1 franciaágy vagy 2 
egyszemélyes ágy, ingyenes Wi-Fi, 
légkondícionáló, zuhanyzó vagy fürdőkád, 
hajszárító, széf, LCD TV, telefon, hűtő 

 
 
STANDARD - CORVIN SZÁRNY **** 30 szoba 
Felszereltség: 1 franciaágy vagy 2 
egyszemélyes ágy, ingyenes Wi-Fi, 
légkondícionáló, zuhanyzó vagy fürdőkád, 
hajszárító, széf, LCD TV, telefon, hűtő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ megközelítése: 
10 percre található a szállodától gyalogosan. 
Haladjon végig a Tompa utcán egészen a Ferenc térig, majd végig a Vendel 
sétányon. Balra indulva térjen rá a Thaly Kálmán utcára, ahol úti célja a jobb 
oldalon lesz.  
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 The Three Corners Lifestyle Hotel 8 szoba 
1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 4.  
 

A The Three Corners Lifestyle Hotel egy csendes és 
nyugodt környezetben található, sétatávolságra 
Budapest történelmi, üzleti és bevásárló 
negyedeitől. 
Szállodai szolgáltatások: 24 órás recepciós szolgálat, 
nem dohányzó szobák, légkondicionáló, széf minden 
szobában, ingyenes Wi-Fi, bőséges büféreggeli, 
telefonos ébresztés 
Szobák felszereltsége: Nagyméretű ágyak és extra 

vastag, kiváló matracok, minibár, széf, kávé- és teakészítési eszközök, XL-43” 
interaktív TV szett, fürdőszoba esőztető fejes zuhanyzóval és mosdóval. 
A Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi 
Központ megközelítése: 15 percre található a szállodától 
gyalogosan. 
Tömegközlekedéssel szintén nagyjából 15 perc alatt 
érhető el a Vándorgyűlés helyszíne. Az M3-as metró 
Corvin-negyed megállójától 1 megállót kell utazni a Klinikák 
megállóig, ahonnan a Thaly Kálmán utcán elindulva az úti 
cél a bal oldalon lesz. 
 
 Budapest Museum Central  5 szoba 
1053 Budapest, Múzeum krt. 39.  

 
A Nemzeti Múzeummal szemben épült Budapest Museum Central 
egy 19. századi műemléképület néhány emeletén található. 
Vezetékes internet ingyenesen vehető igénybe. 
Valamennyi szoba kábeltelevízióval, ingyenes gyors Wi-Fi-vel, 
telefonnal dolgozósarokkal, hangszigetelt ablakokkal, 
légkondicionálóval, padlófűtéssel, valamint zuhanyzós 
fürdőszobával és törülközőszárítóval 
van ellátva. 
Tömegközlekedéssel kb. 15 perc alatt 
érhető el a Vándorgyűlés helyszíne. Az 
M3-as metró Kálvin-téri megállójától 2 

megállót kell utazni a Klinikák megállóig, ahonnan a Thaly 
Kálmán utcán elindulva az úti cél a bal oldalon lesz. 
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 Hotel Glória    12 szoba 
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 22. 
 

Budapest belvárosához közeli, zöldövezeti részén 
található, családias hangulatú szálloda. Mindegyik szoba 
fürdőszobás, színes TV-vel, telefonnal, hajszárítóval 
felszerelt, légkondicionált. Dohányzó és nemdohányzó 
vendégeinkre is figyelmet fordítunk.  
A szálloda légkondicionált étteremmel és ingyenes WIFI 
kapcsolattal várja kedves vendégeit. Vendégeink autóinak 
biztonságos elhelyezésére kamerával megfigyelt zárt 
parkoló nyújt kifogástalan lehetőséget. 
 
 

Standard Plus szobák: 
• Zuhany 
• Hajszárító 
• Színes televízió 
• Telefon 
• Hűtő igény esetén 
• Ingyenes WIFI 

Egyes szobák felszereltsége eltérő lehet. Egyes 
szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. 
 
A Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ megközelítése: kb. 25 percre 
található a szállodától gyalogosan. 

A Bláthy Ottó utcától haladjon a Benyovszky Móric utca felé, majd forduljon jobbra a Szenes 
Iván térre, folytassa az utat az Elnök utcán, majd balra, az Orczy útra. Onnan folytassa az útját 
a Nagyvárad térre, majd forduljon jobbra az Üllői útra. Az Üllői útról forduljon le balra a 
Lenhossék utcába, azt követően pedig jobbra a Vendel utcába, ahol az úti cél a jobb oldalon 
lesz. 

Tömegközlekedéssel kb. 15 perc alatt érhető el a helyszín. Az M3-as Metró Népligeti és/vagy 
Nagyvárad téri megállójától a Klinikák megállóig kell utazni, ahonnan a Thaly Kálmán utcán 
elindulva az úti cél a baloldalon lesz. 
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