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Tisztelt Kollégák!

2009-ben indítottuk útjára a kétévente megrendezésre kerülő Budapesti 
Immunológiai Fórumot (BIF). A BIF tanfolyamok célja a klinikai immunológia 
megértéséhez nélkülözhetetlen immunológiai alapfogalmak és az 
immunmoduláció különböző módszereinek áttekintése. Rendezvényeinket 
követően számos pozitív vélemény érkezett, sokan jelezték, hogy várják a 
következő BIF-et, amit immár hatodik alkalommal, örömmel szervezünk meg 
2019-ben. Az immunológia rohamos fejlődése bőségesen kínál témát, amelyek 
tárgyalásához nemzetközileg elismert szakembereket kértünk fel. A BIF6 
témái: az immunológiai alapfogalmak áttekintése, differenciáldiagnosztika, 
gyógyszerinterakciók az immunológiában, immunlabor vizsgálatok, 
immunológiai kórképek patogenetikai és terápiás újdonságainak áttekintése, 
interdiszciplináris immunológia (bőrgyógyászat, hematológia, klinikai 
immunológia, infektológia, nefrológia, neurológia, onkológia, pulmonológia, 
reumatológia, szemészet).

Szeretettel várunk minden érdeklődő kollégát!

 Nagy György
 Géher Pál
 szervezők

KÖSZÖNTŐ
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A reNdezvéNy időPoNTjA
2019. február 7-9.

A reNdezvéNy helyszíNe
Park inn by radisson Budapest
1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.

szervezőK
Nagy György
Géher Pál

előAdóK
Bácsi Attila
Bálint Hajnalka
Balog Attila
Benkő Szilvia
Berki Tímea
Buzás Edit
Constantin Tamás
Czirják László
Dank Magdolna
Dankó Katalin
Deák György
Dohán Judit
Erdei Anna
Eszes Noémi
Falus András

Futosi Krisztina
Géher Pál
Géhl Zsuzsanna
Józsi Mihály
Kedves Melinda
Kemény Lajos
Kiss Emese
Komócsi András
Komoly Sámuel
Kovács László
Kriván Gergely
Kulcsár Andrea
Lakatos Péter
Ligeti Erzsébet
Ludwig Endre

Masszi Tamás
Mócsai Attila
Müller Veronika
Nagy Eszter
Nagy György
Németh Tamás
Ronald van Vollenhoven
Sander Tas
Simó Magdolna
Szántó Sándor
Szegedi Andrea
Szekanecz Zoltán
Szűcs Gabriella

AKKrediTáció
A BIF6 belgyógyász, bőrgyógyász, diabetológus, endokrinológus, fizioterápiás, 
foglalkozás-orvostani, gasztroenterológus, hematológus, infektológus, 
kardiológus, klinikai immunológus és allergológus, nefrológus, onkológus, 
orvosi mikrobiológus, pulmonológus, rehabilitációs, reumatológus és 
szemész szakorvosok, valamint háziorvosok számára szabadon választható 
továbbképző rendezvény. 
Pontérték: 48 kreditpont sikeres tesztírás után.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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2019. FeBrUár 7.  •  csÜTÖrTÖK

10.00–10.10 Megnyitó, köszöntések

10.10–11.50  Tudományos előadások
 immunológiai alapfogalmak

 erdei Anna: Az adaptív immunválasz
 ligeti erzsébet: A fagociták szerepe az immunválaszban
 Berki Tímea: Az immunológiai tolerancia
 józsi Mihály: Komplement: „régi” rendszer - új ismeretek

 szponzorált előadás

11.50–13.00 ebédszünet

13.00–14.40  Tudományos előadások
 Bőrgyógyászat és tumorimmunológia

  szegedi Andrea: Immunológiai tényezők allergiás 
bőrbetegségekben

 Kemény lajos: Patogenetikai tényezők psoriasisban
 Nagy György: Tumorimmunológia
  dank Magdolna: Checkpoint-gátló készítmények az 

onkológiai gyakorlatban

 szponzorált előadás

14.40–15.00  Kávészünet

15.00–16.40  Tudományos előadások
 Pulmonológia és védőoltások

 Bácsi Attila: Eozinofil sejtek az immunválaszban
 eszes Noémi: Patogenetikai tényezők asthmában
  Müller veronika: Tüdőfibrosis és interstitialis tüdőbetegség 

korszerű kezelése
 Kulcsár Andrea: Védőoltások és immunszuppresszió

 szponzorált előadás

PROGRAMTERVEZET
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16.40–17.00  Kávészünet

17.00–19.00  Tudományos előadások
 szemészet

 Géhl zsuzsanna: Vasculitisek szemészeti vonatkozásai
 constantin Tamás: Gyermekkori uveitisek
 dohán judit: A látóideg-gyulladás

 szponzorált előadás

19.10–23.00  Nyitófogadás

2019. FeBrUár 8.  •  PéNTeK

08.30–10.30  Tudományos előadások
 infektológia, immunhiány és immunlabor

  Buzás edit: Extracelluláris vezikulák szerepe az 
immunitásban

  ludwig endre: Szemléletváltás az antibiotikumok 
használatában

  Kriván Gergely: Immunhiányos állapotok diagnosztikája és 
kezelése

  Nagy eszter: A klinikus és a laboratóriumi szakember 
együttműködésének fontossága az autoimmun vizsgálatok 
értékelésében

 szponzorált előadás

10.30-10.50  Kávészünet

PROGRAMTERVEZET
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10.50–12.40  Tudományos előadások 
 Kardiológia és életmód

  Falus András: A velünk elő mikrobiom szerepe 
immunológiai betegségekben

  Komócsi András: Cardiovascularis rizikó szisztémás 
autoimmun kórképekben

 Bálint hajnalka: Pulmonális hypertonia
 szántó sándor: Sport hatása az immunrendszerre
 lakatos Péter: A D-vitamin immunológiai hatásai

 szponzorált előadás

12.40–13.50  ebédszünet

13.50–15.50 Tudományos előadások
 Újdonságok a patogenezistől a terápiáig i.

 czirják lászló: SLE
 szűcs Gabriella: Szisztémás sclerosis
 Kiss emese: A meddőség és vetélések immunológiai okai
 Kovács lászló: ANCA - Vasculitisek

 szponzorált előadás

15.50–16.10  Kávészünet

16.10–18.30  Tudományos előadások
 Újdonságok a patogenezistől a terápiáig ii.

 Balog Attila: Gyógyszerinterakciók az immunológiában
  Géher Pál: Meg tudjuk állítani a radiológiai progressziót 

SPA-ban?
 dankó Katalin: Primér és overlap myositisek

 szponzorált előadás

PROGRAMTERVEZET
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  Benkő szilvia: Minden út az IL-1bétához vezet - avagy az 
NLRP3 inflammaszóma a gyulladásos betegségek hátterében.

  Futosi Krisztina: A köszvény pathomechanizmusa, 
megismerési lehetőségei

 szponzorált előadás

19.00–24.00  vacsora (fakultatív program)

2019. FeBrUár 9.  •  szoMBAT

08.30–10.20  Tudományos előadások
 Az immunmoduláció aktuális kérdései

 Mócsai Attila: Mit tanulhatunk az állatkísérletekből?
  szekanecz zoltán: Az immunológiai betegségek 

legkorábbi stádiuma, mikor szükséges kezelés?
 Kedves Melinda: Nehezen kezelhető rheumatoid arthritis
  ronald van vollenhoven: Future immunological 

treatment strategies, can we prevent autoimmune diseases?
 sander Tas: Personalised treatment of rheumatoid arthritis

10.20–10.40  Kávészünet

10.40–12.10  Tudományos előadások
  Aktualitások a nefrológia és a hematológia 

területéről

 deák György: Glomerulonephritisek differenciáldiagnosztikája 
 Masszi Tamás: CAR-T sejtes terápiák

 szponzorált előadás

PROGRAMTERVEZET



7

6

12.10–13.20  ebédszünet

13.20–15.30  Tudományos előadások, tesztírás, a Fórum zárása
 Neurológia

 simó Magdolna: Sclerosis multiplex
  Komoly sámuel: Mononeuropathia és polyneuropathia 

immunológiai vonatkozásai
  Németh Tamás: Szisztémás autoimmun betegségek 

központi idegrendszeri manifesztációi

 szponzorált előadás

A szponzorált előadások szervezése folyamatban van.

PROGRAMTERVEZET
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A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus 
honlapjáról:  http://www.congress-service.hu/rendezveny/bif2019

Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével is. 

reGiszTrációs díjAK 

A részvételi díjak 19 800 Ft, a napijegyek 6 600 Ft közvetített étkezést 
tartalmaznak, mely a számlán külön sorban kerül feltüntetésre!

A NorMál reGiszTráció, A NyUGdíjAs és A Phd-hAllGATóK, 
szAKdolGozóK reGiszTrációs díjA TArTAlMAzzA:
•   tanfolyamon való részvétel jogát
•   kreditpontok jóváírását
•   kiállítás megtekintésének jogát
•   programfüzetet
•   kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
•   kávészüneti ellátást
•   a február 7-i nyitófogadást

REGISZTRÁCIÓ

2018. nov. 30-ig befizetve 2018. dec. 1-től befizetve

Normál regisztráció 42.000 Ft (33.071 + ÁFA) 49.000 Ft (38.583 + ÁFA)

65 év feletti nyugdíjasok 34.000 Ft (26.772 + ÁFA) 41.000 Ft (32.283 + ÁFA)

PhD hallgatók, 
rezidensek, szakdolgozók 29.000 Ft (22.835 + ÁFA) 34.000 Ft (26.772 + ÁFA)

Céges képviselők 34.000 Ft (26.772 + ÁFA) 41.000 Ft (32.283 + ÁFA)

Napijegy 22.000 Ft (17.323 + ÁFA) 22.000 Ft (17.323 + ÁFA)
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céGes reGiszTráció TArTAlMAzzA:
•   akkreditációs pontokat, amennyiben orvos és tesztet ír
•   tanfolyami előadások megtekintésének jogát
•   kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat
•   kávészüneti ellátást
•   a február 7-i nyitófogadást
•   a kiállítás megtekintésének a jogát
•   a programfüzetet

NAPijeGy TArTAlMAzzA:
•   az adott napi tanfolyami előadások megtekintésének jogát
•   kiállítás megtekintésének jogát
•   kávészüneti ellátást az adott napra
•   kongresszusi táskát, jegyzetfüzetet, tollat 
•   kreditpontra csak mindhárom napijegy megvásárlása jogosít fel
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NyiTóFoGAdás
2019. február 7. (csütörtök) 19.00 órától
Díját a regisztrált résztvevők díja tartalmazza.
Helyszíne: Park Inn by Radisson Budapest

vAcsorA
2019. február 8. (péntek) 19.00 órától
Díját a részvételi díjak nem tartalmazzák!
Díja: 12.700 Ft (10.000 Ft + ÁFA)
A vacsora helyszíne később dől el.
A Park Inn és az étterem közötti transzfert díjmentesen biztosítjuk!

eBéd
Február 7-9-én a kongresszus helyszínén, a Park Inn by Radisson Budapest 
éttermében.
Díja: 5.200 Ft (4.094 Ft + ÁFA)/ebéd

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
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Park inn by radisson Budapest
1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18.
www.parkinn.com/hotel-budapest/

szobaár:
1 fő részére: 20.900 Ft/szoba/éj
2 fő részére: 23.900 Ft/szoba/éj
A szobaár tartalmazza az ÁFA-t, az IFA-t és a büféreggelit.

A rendezvény résztvevői szobafoglalásaikat a BIF6 honlapján megtalálható 
linkre kattintva egyénileg tehetik meg a Park Inn by Radisson Budapest hotel 
saját online foglalási rendszerén keresztül.

Szállásfoglalási és befi zetési határidő: 2019. január 7.
(Csak ezen határidőig tudjuk garantálni a szállást, az értesítőben megadott áron 
és feltételekkel.)

A szállodai kapcsolattartó (csoportos szobaigény esetén is hozzá forduljanak):
Molnár Zoltán
e-mail: zoltan.molnar@rezidorparkinn.com

PArKolás
A szálloda sorompóval védett mélygarázsában 2.800 Ft/szgk./nap áron vehető 
igénybe.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
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FizeTési hATáridőK
A részvételi díj, a szállás, az ebédek és a vacsora díja a számlán, ill. a 
visszaigazolásban megadott időpontig fizetendő.

visszAiGAzolás és száMlázás
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen 
utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és a feltüntetendő megjegyzést, vagy 
az előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát.
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük, 
hogy pontosan jelölje meg jelentkezési lapján a számlázási nevet és címet, és a 
költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának.
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes 
jogszabályok szerint tüntetjük fel. A számlát a jelentkezési lapon megadott 
számlacímzett nevére állítjuk ki, ha nem ad meg külön címzettet, akkor a 
jelentkező nevére és címére állítjuk ki számláját.
A kiállított számlát 2.500 Ft+Áfa kezelési díj ellenében tudjuk más címzett 
nevére módosítani.

leMoNdási, MódosíTási  FelTéTeleK
A részvételi díj, ebéd és vacsora díját 2019. január 13-ig történt lemondás 
esetén fizetjük vissza, számlánként 2.500 Ft+ÁFA adminisztrációs díj 
levonásával.
A rendezvényt követően a számla módosításának díja 4.000 Ft+ÁFA.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő 
köteles megtéríteni, még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

KÖzveTíTeTT szolGálTATásoK
Szervezőirodánk a hotel, szálláshely szolgáltatásokat és az étkezéseket, 
vendéglátó szolgáltatásokat változatlan formában közvetíti megrendelői  
felé. A lemondási- és kötbér feltételeket a szolgáltatók feltételeihez igazítva  
alakítjuk ki.

FelelősséG- és eGyéB BizTosíTás
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, 
betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség vagy 
káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban 
semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

PÉNZÜGYEK
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