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Tisztelt Kollégák,
Ismét eltelt egy év, egy meglehetősen nehéz, küzdelmekkel teli, a kongresszusokat, 
tudományos eseményeket illetően leginkább az online térben zajló esztendő. 
Bár reméljük az új évben lassan eltávolodunk a pandémiától és újra közelebb 
kerülünk életünk korábban megszokott normáihoz, jelenleg mégis egy újabb online 
kongresszusra invitáljuk Önöket, a 2022. február 4-5-én immár XIV. alkalommal 
megrendezésre kerülő Szívelégtelenség Kongresszusra.

A Kongresszuson a korábbi évekhez hasonlóan nagyon sok izgalmas témát érintünk 
majd. Részben külföldi, részben kiváló magyar előadók segítségével részletesen 
elemezzük az ESC 2021-ben publikált új szívelégtelenség irányelvét. Áttekintjük a 
2021-ben szívelégtelenség témában megjelent új vizsgálatok eredményeit, az új ESC 
irányelvek (pitvarfibrilláció, valvuláris szívbetegségek, kardiovaszkuláris prevenció) 
szívelégtelenséggel kapcsolatos részleteit. Szó lesz a végstádiumú szívelégtelenség 
számos aspektusáról, s szintén neves külföldi előadók bevonásával a hypertrophiás 
cardiomyopathia aktuális kérdéseiről, a Szívelégtelenség Regiszterről, a COVID 
pandémiáról. A fiatal kollégák minden évben új színt, pezsgést hoznak a Kongresszus 
életébe, részben változatos esetbemutatásaikkal, részben a HOT (heart failure specialist 
of tomorrow) symposiumon bemutatott összefoglaló előadásaikkal.

Bízva abban, hogy mindez felkeltette érdeklődésüket, várjuk jelentkezésüket a 
Kongresszusra.

Dr. Nyolczas Noémi PhD, med.habil. 
c. egyetemi docens 

a Kongresszus szakmai szervezője 

 Prof. Dr. Sepp Róbert PhD, D.Sc. Dr. Habon Tamás PhD, med.habil. 
 egyetemi tanár  egyetemi docens 
 az MKT Szívelégtelenség az MKT Szívelégtelenség 
 és Szívizombetegségek és Szívizombetegségek 
 munkacsoportjának vezetője munkacsoportjának vezető helyettese



Általános információk
Akkreditáció
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által 
a SE-TK/2022.I./00102 kódszámon 
akkreditált továbbképző tanfolyam, 
amelynek kreditpont értéke 32 pont.

Szakképesítések, amelyekhez szakma 
szerinti pontszámként elszámolható: 
1. belgyógyászat; 2. háziorvostan;  
3. kardiológia

A továbbképzés helyszíne
Online tér (www.convention.hu)

A továbbképzés időpontja
2022. február 4-5.

Fő témák
• Az előző év újdonságai a 

szívelégtelenség diagnosztikájában 
és terápiájában

• Az ESC új szívelégtelenség irányelve
• A Magyar Szívelégtelenség Regiszter 

legújabb eredményei
• Végstádiumú szívelégtelenség
• Esetbemutatások
• A hypertrophiás cardiomyopathia 

aktuális kérdései
• HOT symposium
• Debate session
• COVID 19 pandemia 2022

Tudományos információ
Dr. Nyolczas Noémi PhD, med.habil.  
c. egyetemi docens 
A kongresszus szakmai szervezője 

Prof. Dr. Sepp Róbert PhD, D.Sc. 
egyetemi tanár  
Az MKT Szívelégtelenség és 
Szívizombetegségek munkacsoportjának 
vezetője

Dr. Habon Tamás PhD, med.habil.  
egyetemi docens  
Az MKT Szívelégtelenség és 
Szívizombetegségek munkacsoportjának 
vezető helyettese

Technikai információ
Regisztációs kérdésekben 
Kántor Nikolett 
Mobil: (+36 30) 649 9715 
E-mail: nkantor@convention.hu

Kiállítási és szervezési kérdésekben 
Bokker Tamás 
Mobil: (+36 30) 490 8382 
E-mail: tbokker@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13. 
www.convention.hu



Regisztráció
Az online rendezvényen a részvétel regisztrációhoz és kifizetett regisztrációs díjhoz 
kötött a www.convention.hu weboldalon a rendezvény aloldalán.
A jelentkezéshez minden esetben felhasználói profil szükséges! Amennyiben 
Ön még nem rendelkezik felhasználói profillal a Convention Budapest Kft. 
rendszerében, kérjük első lépésként hozza azt létre

Regisztációs díjak

A regisztrációs díjak az ÁFA-t tartalmazzák! 2022.01.30. előtti
befizetés esetén

2022.01.30. utáni
befizetés esetén

Regisztrációs díj ONLINE RÉSZVÉTEL 35.000 Ft /fő 40.000 Ft /fő

Az online részvétel regisztrációs díja tartalmazza: tudományos programon való 
részvételt, az online programfüzetet és az akkreditált tanfolyam vizsgadíját, az online 
vizsga lehetőségét 2022. június 30-ig, a rendezvény anyagainak utólagos meg-
tekintését 2022. június 30-ig.

Fizetési módok

A, Bankkártyás fizetés az online regisztráció folyamán a K&H Bank által biztosított 
online bankkártya felületen keresztül. Sikertelen fizetés esetén (pl. elrontott CVC kód, 
kettős hitelesítésnél rosszul beírt SMS kód, elütött bankkártyaszám) a rendszer felajánlja 
a újbóli fizetés lehetőségét, mindaddig, amíg a böngésző ablak bezárásra nem kerül. 
Amennyiben a böngésző ablak bezárásra kerül, a rendezvényre történő jelentkezés 
nem kerül tárolásra, azt újra meg kell ismételni. Sikeres fizetés után, cégünk 
rendszere automatikusan kiállítja a számlát az Ön által megadott számlacímre, 
ezért kérjük figyelmesen töltse ki a számlázási adatokat. A számlát módosítani, 
csak adminisztrációs díj fizetése ellenében áll módunkban.

KÉRJÜK, FOKOZOTTAN SZÍVESKEDJEN ÜGYELNI ARRA, HOGY AZ ÉLŐ 
KÖZVETÍTÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL CSAK A RENDEZVÉNY KEZDETÉIG 
TÖRTÉNŐ SIKERES FIZETÉS ESETÉN NYÍLIK LEHETŐSÉG!



B, Szponzori átvállalás VOUCHER kóddal. Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/ 
Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, úgy feltétlenül szükséges cégünk, valamint 
szponzora részére ezt írásban jeleznie, hiszen a hagyományos rendezvényekkel 
ELLENTÉTBEN, a szponzori Voucher kóddal már az online jelentkezéskor rendelkeznie 
kell a résztvevőnek, mert a tanfolyam ellenértéke ennek a kódnak az aktiválásával kerül 
kiegyenlítésre. Az igénylést követően a költségátvállalónak küldjük el a VOUCHER 
kódot, aki eljuttatja ezt Önhöz. Ez követően van lehetősége az online regisztráció 
folyamán a kóddal kiegyenlíteni a rendezvény ellenértékét.

Mivel minden Voucher kód egyedi, ezért csak egyszer lehet felhasználni. Ha a Voucher 
kód megadásakor a rendszer hibát ír ki, kérjük ellenőrizze a kódot. Amennyiben a 
beírt kód és az Ön által kapott kód megegyezik, kérjük lépjen kapcsolat szponzorával, 
mívelaz Önnek küldött kódot már felhasználta egy másik résztvevő.

A jelentkezés beküldése után, cégünk rendszere által generált automatikus 
visszaigazolás kiküldésével jön létre a jogviszony.

Lemondás, visszafizetés

ONLINE regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2022. január 
31-ig kötbérmentesen, de adminisztrációs díj fizetésével lehetséges. Ezután a kötbér 
100%-os.



További információ, 
online jelentkezés:  

www.convention.hu

Szervezési információk
 Kiállítás, szervezés Regisztrációk, absztraktok
 Bokker Tamás Kántor Nikolett 
 Mobil: (+36 30) 490 8382 Mobil: (+36 30) 649 9715
 E-mail: tbokker@convention.hu E-mail: nkantor@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1 . em.

www.convention.hu


