




Respected colleagues, dear friends,

It is my pleasure to greet and invite you to the 17th National Congress of 
the Hungarian Association of Maxillofacial and Oral Surgeons and the 9th 
International Danubius Congress which is going to be held in Budapest from 
21 to 23 November 2013 with the participation of the Hungarian Trauma 
Society.
We will make every effort to offer you an interesting scientific programme of 
high quality, and at the same time provide a forum for sharing experiences and 
opinions. Our congress will provide an excellent opportunity for deepening 

international relations as well as developping personal friendships.
As trauma care will be our main topic the Hungarian Trauma Society is involved in the organization 
of the backbone of our scientific programme. At the same time, besides our otolaryngologist, 
ophtalmologist, neurosurgeon and anesthesiologist colleagues we invite and expect our plastic 
surgeon friends as well as the members of all member associations of the Association of Hungarian 
Dentists since their activities are essential to restore the quality of life after injuries.
I ask and urge you - whether you work in a public or private clinic - to present your work, scientific 
and practical experiences as well as the preliminary results of experiments with new ways related to 
the topics of this international event in as great numbers as possible.
Special emphasis is placed on the recognition of academic work of junior colleagues, therefore, 
at the Youth Forum the best performers under the age of 35 will be rewarded. Our event will be 
accredited at the UMS so participants can count on European credit points, too.
In a way, we can also consider our congress a jubilee since the first Danubius Symposium was 
organized precisely 20 years ago in Sopron, from 9 to 11 September 1993, inspired by the success 
of previous Austro-Hungarian scientific sessions. Our idea at that time to extend the exchange of 
scientific views between two friendly countries to the Danube countries proved to be viable; moreover, 
in the years after the change of regime it developped further to provide an opportunity for colleagues 
from even beyond the Danube countries to present their scientific work.
Our country and the Hungarian health service is forced to sail on a stormy sea of difficulties and make 
its way against the wind. Our congress may provide an excellent opportunity to discuss our common 
and special problems and to increase the awareness of our professional and scientific activity. 
Listening to each other’s presentations we can gain self-confidence and a sense of satisfaction of 
the quality of our own work.  
Our beautiful capital Budapest, the pearl of the Danube, is an excellent location for meetings. In the 
heart of Europe it connects the east with the west and the north with the south by a thousand years 
of history.
Hoping that you will be enriched with useful professional knowledge and great experiences, 
I await you to our congress, 

Dr. Annamária Szentirmai
President of the Congress 



Dear friends,

I am very pleased that as president of the Hungarian Association of Maxillofacial and Oral 
Surgeons I can welcome you at the 17th National Congress of our Association which according 
to our traditions is co-organized this year with the 9th International Danubius Symposium. We 
realize an old plan of ours when we enrich our scientific programme with the active participation 
of the Hungarian Trauma Society. A separate section is devoted to present our common border 
area interventions and coordinate positions in attending maxillofacial injuries.
A special welcome is due to our invited speakers and foreign guests. Since 1993 it is a tradition 
that old and new friends arrive from Danube countries. Over the years, the notion of Danube 
countries have been changed to Central European countries; the names of some countries in 
the region have changed and old-new states were created. The same way as the so-called 
“Vienna schools” have had an impact on domestic medicine, our professional practice follows 
the traditions and principles of the German school of surgery and this is true for the entire 
region. Apart from their common history these countries are connected to each other by many 
professional fibers. Therefore, this congress is an excellent opportunity to further strengthen our 
existing relationships and make new ones.
Our association has a lot of active young members. In addition to being the hope of the future, 
they are already actively involved in daily patient care. Thanks to the Dr. Béres Károly Foundation, 
the best presentations and posters of colleagues under the age of 35 will be rewarded this year, 
too.
Last but not least, I call your attention to our beautiful capital city, Budapest which reveals different 
faces in all seasons but these faces are timeless and stunning. Our city is one of the strongholds 
of European congress tourism and the prominent representatives of our profession attract here 
more and more international congresses every year.
The location and the organizing comittee both guarantee that we can look forward to a successful 
congress. I hope that you will pleasantly spend these days in Budapest; furthermore, that during 
both the scientific programme and social events we shall exchange many valuable ideas.

Dr. Zsolt Németh
President of the Hungarian Association of Maxillofacial and Oral Surgeons



Danubius Congress – Opening Address

As the Hungarian organizer of the Danubius Congresses please allow me 
to extend my warments greetings to all the participants, both old and new.

The creation of the Danubius Congresses dates back to 16 June 1989. 
That was the time when the political system in Hungary was beginning to 
change, and on the occassion of the Fifth Austrian-Hungarian Maxillofacial 
and Oral Surgery Congress we decided, together with Professor Fries, 
Gattinger and Waldhardt, to make a new opening in our own professional 

field. The first Danubius Congress, that focused on the Central European coutries, was held in 
the western Hungarian city of Sopron, with wide-ranging international participation and great 
success. We chose the Latin expression Danubius to reflect neutrality and as a reminder of 
our on-time traditional common language. That meeting was followed by a series of Danubius 
Congresses in neighbouring countries (Austria, Slovakia and Croatia). In the hope of greater 
and more successful participation, we always organized the meeting together with the Congress 
of the Hungarian Maxillofacial and Oral Surgery Society. (Unfortunatelly, this led to certain 
misunderstandings in Romania in 2008.)

Now, on the occassion of the Ninth Danubius Congress, we should like to reanimate our old 
friendship and partnership with the professional specialists in the neighbouring countries, and to 
give new dynamism to the events. We greatly hope that this will prove successful.

Dr. György Szabó
Honorary President of the Hungarian Association of Maxillofacial and Oral Surgeons



Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim!
Nagy örömmel köszöntöm és hívom Önöket a Magyar Arc- Állcsont és 
Szájsebész Társaság XVII. Nemzeti Kongresszusára és a 9. Nemzetközi 
Danubius Kongresszusra, melyet a Magyar Traumatológus Társaság 
részvételével 2013. november 21-23. között Budapesten rendezünk.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy magas színvonalú, érdekes 
tudományos programot kínáljunk, egyben szeretnénk fórumot biztosítani 
a saját tapasztalatok, vélemények megosztására. Kongresszusunk kiváló 
alkalmat nyújt majd a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére, valamint 

személyes barátságok kialakítására.
Főtémánk a traumatológiai ellátás, ezért a Magyar Traumatológus Társaság részvételével 
szervezzük tudományos programunk gerincét. Ugyanakkor hívjuk és várjuk fül-orr-gégész, szemész, 
idegsebész kollégáink mellett plasztikai sebész barátainkat, valamint a Magyar Fogorvosok 
Egyesületének minden tagtársaságának tagjait, hiszen tevékenységük elengedhetetlen a sérülések 
utáni megfelelő életminőség helyreállításához. Kérem, és bíztatom Önöket - dolgozzanak bár állami 
vagy magánklinikán-, hogy nemzetközi rendezvényünk témáihoz kapcsolódó munkásságukat, 
tudományos és gyakorlati tapasztalataikat, az új utak kísérleteinek előzetes eredményeit minél 
nagyobb számban mutassák be ezen a Kongresszuson. 
Külön hangsúlyt helyezünk a fiatal kollégák tudományos munkájának elismerésére, ezért a Fiatalok 
Fórumán, a 35 évesnél fiatalabb előadók legjobbjait díjazzuk. Rendezvényünket akkreditáljuk a 
UMS-nél, így a résztvevők európai kredit pontokra is számíthatnak.
Bizonyos szempontból akár jubileuminak is tekinthetnénk Kongresszusunkat, hiszen az első 
Danubius Symposiumot éppen 20 évvel ezelőtt, 1993. szeptember 9-11. között rendeztük 
Sopronban, az azt megelőző Osztrák-Magyar Tudományos ülések sikereinek inspirálására. Akkori 
ötletünk - hogy két baráti ország közös tudományos véleménycseréjét kiterjesszük a Dunamenti 
országokra is - életképesnek bizonyult, sőt a rendszerváltás utáni években továbbfejlődve, már 
nemcsak a Duna két partján elterülő országok kollégáinak ad lehetőséget tudományos munkásságuk 
bemutatására. 
Hazánk és a magyar egészségügy Európa viharos tengerén sok nehézség és ellenszél mellett 
kénytelen evezni, előrejutni. Kongresszusunk kitűnő alkalmat jelenthet közös és speciális gondjaink 
megbeszélésére, szakmai- tudományos tevékenységünk megismertetésére, s egymás előadásait 
hallgatva tudunk önbizalmat szerezni és elégedettséget érezni, saját munkánk minősége felett is. 
Gyönyörű fővárosunk Budapest, a Duna gyöngye, kiváló kongresszusi helyszín. Európa szívében 
ezeréves történelmével köti össze keletet a nyugattal, északot a déllel. 
Remélve, hogy hasznos szakmai ismeretekkel és nagyszerű élményekkel gazdagodnak 
kongresszusunkon,
Őszinte szeretettel várom Önöket

Dr. Szentirmai Annamária
Kongresszus Elnöke



Kedves Barátaim,

Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság Elnökeként 
köszönthetem Önöket Társaságunk XVII. Nemzeti Kongresszusán, melyet - hagyományainkhoz 
híven - idén a IX. Nemzetközi Danubius Symposiummal közösen rendezünk meg

Az idei Kongresszusunknak a traumatológia áll a fókuszpontjában. Régi tervünket valósítjuk 
meg, amikor a Magyar Traumatológus Társaság aktív részvételével gazdagítjuk tudományos 
programunkat. Egy külön szekciót szentelünk arra, hogy határterületi, közös beavatkozásainkat 
ismertessük, egyeztessük álláspontunkat az arc-állcsontsérültek ellátásakor.
Külön köszöntöm meghívott előadóinkat és külföldi vendégeinket. 1993 óta hagyomány, hogy a 
dunamenti országokból is érkeznek hozzánk régi és új barátaink. Az évek során a „dunamenti” 
fogalom „közép-európaivá” vált, és 1-2 környező ország elnevezése is megváltozott, régi-új 
államok jöttek létre. Ahogy a hazai orvoslásra hatással voltak az ún. „bécsi iskolák”, szakmánk 
is a német sebészi iskola hagyományait, elveit követi, és ez igaz az egész régióra. A közös 
történelmen túl sok szakmai szállal is kapcsolódnak egymáshoz ezek az országok. Ezért is 
kiváló alkalom ez a kongresszus arra, hogy tovább erősítsük meglévő kapcsolatainkat és újakat 
is kössünk. 
Társaságunk rengeteg aktív, fiatal taggal rendelkezik. Amellett, hogy Ők a jövő reménységei, 
már most is tevékenyen részt vesznek a napi betegellátásban. A Dr. Béres Károly Alapítvány 
jóvoltából, a 35 év alatti Kollégák legjobb előadásait, legkiválóbb posztereit idén is díjazzuk.

Nem utolsó sorban hívom fel figyelmüket gyönyörű fővárosunkra, Budapestre, mely minden 
évszakban más-más arcát mutatja, de ez az arc időtlen és elkápráztató. Városunk az európai 
kongresszusi turizmus egyik fellegvára, a hazai szakma kiválóságai évről-évre, egyre több 
nemzetközi kongresszust vonzanak ide.
A helyszín és a szervezőbizottság is garancia arra, hogy sikeres kongresszus elé nézünk. 
Remélem, hogy Önök kellemesen töltik majd ezeket a napokat itt Budapesten, továbbá, hogy 
mind a tudományos program, mind a társasági rendezvények során sok értékes gondolatot 
cserélünk majd egymással. 

Dr. Németh Zsolt
Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság Elnöke

9. Nemzetközi DaNubius symposium és a magyar arc-, ÁllcsoNt- és szÁjsebészeti 
tÁrsasÁg XVii. Nemzeti koNgresszusa a magyar traumatológus társaság részvételével



Danubius Kongresszusi Beköszöntő

Mint a Danubius Kongresszusok magyarországi szervezője sok szeretettel 
üdvözlöm a régi és az új résztvevőket.
A Danubius Kongresszus létrejötte 1989. június 16-ig megy vissza, mikor 
a magyarországi rendszerváltás hajnalán, az V. Osztrák-Magyar Arc-  
Állcsont- és Szájsebészeti Kongresszus alkalmával Fries, Gattinger, 
Waldhardt professzorokkal együtt elhatároztuk a „nyitás”-t a mi szakmai 
területünkön is. Az első, a közép-európai országokra fókuszáló Danubius 
Kongresszust 1991-ben Sopronban rendeztük meg széles nemzetközi 

részvétellel és nagy sikerrel. A „Danubius” latin elnevezést egyrészt a „semlegesség”, másrészt a 
tradicionális közös nyelv emléke miatt választottuk. Ezután sorra jöttek a környező országokban 
rendezett Danubius kongresszusok (Ausztria, Szlovákia, Horvátország). A nagyobb, sikeresebb 
részvétel reményében mindig a Magyar Arc- Állcsont és Szájsebészeti Társaság Kongresszusával 
együtt rendeztük meg az összejövetelt. (Ez 2008-ban félreértésekhez is vezetett Romániában)

Most a 9. Danubius Kongresszus alkalmával szeretnénk a szomszédos országok szakembereivel 
a régi barátságot, együttlétet feleleveníteni és új lendületet adni az eseményeknek. Reméljük, 
sikerrel fogunk járni. 

Dr. Szabó György 
Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság Örökös Tiszteletbeli Elnöke



CONGReSS ORGANiZeRS / KONGReSSZuS SZeRveZéS

CONGRESS CHAIR / KONGRESSzUS ELNÖKE
Dr. Annamária SzENTIRMAI 

SCIENTIFIC COMMITTEE
TUDOMÁNYOS BIzOTTSÁG
Prof. Dr. József BARABÁS
Dr. Árpád JOÓB-FANCSALY
Prof. Dr. Katalin NAGY
Dr. zsolt NÉMETH
Dr. Ferenc OBERNA
Prof. Dr. Lajos OLASz
Prof. Dr. Mihály OROSz
Prof. Dr. József PIFFKÓ
Dr. zoltán RASKÓ
Dr. Pál REDL
Dr. László SERES 
Dr. Károly SOMLAI 
Prof. Dr. György SzABÓ 
Dr. Annamária SzENTIRMAI

CONGRESS SECRETARIAT / KONGRESSzUSI TITKÁRSÁG
ASSZiSZTeNCiA Congress Bureau
Szent István krt. 7.
H-1055 Budapest, Hungary
Phone: +36 1 350 1854
Fax: +36 1 350 0929
danubius@asszisztencia.hu 
www.asszisztencia.hu/danubius

ORGANIzING COMMITTEE
SzERVEzŐ BizOTTSáG
Dr. Annamária SzENTIRMAI
Dr. zsuzsa BÍRÓ
Dr. Sándor BOGDÁN
Dr. Gábor CSÁKI
Dr. András HUSzÁK
Dr. Tamás HUSzÁR
Dr. Gusztáv KLENK
Dr. Enikő KORCHMA
Károlyné NAGY
Dr. Csilla SURI
Dr. Attila SzŰCS
Dr. zoltán TÓTH BAGI
Dr. Márta ÚJPÁL



GeNeRAL iNFORMATiON
CONGRESS VENUE
Radisson Blu Béke Hotel 
Teréz krt. 43., H-1067 Budapest, Hungary 
www.radissonblu.com/hotel-budapest 

REGISTRATION FEES
early fee 

before October 30
Normal fee 

after October 30
MAÁSzT, MTT members 25 000 HUF 30 000 HUF

Non members and foreigners 35 000 HUF
(cca. 120 EUR)

38 000 HUF
(cca. 130 EUR)

Residents, Trainees* 17 000 HUF 20 000 HUF

Accompanying persons 15 000 HUF
(cca. 52 EUR)

18 000 HUF
(cca. 62 EUR)

* A confirmation letter respectively a certificate of your department is mandatory. 
Please note that registration and hotel fees will be invoiced in HUF. Announced EUR rates are informative.
MAÁSZT: Hungarian Association of Maxillofacial and Oral Surgeons
MTT: Hungarian Trauma Society

CONTENTS OF REGISTRATION FEES

OTHER ORDERS
Lunch on Thursday  3 200 HUF (cca. 11 EUR)
Lunch on Friday  3 200 HUF (cca. 11 EUR)
Lunch on Saturday   3 200 HUF (cca. 11 EUR)
Gala dinner on Friday 9 000 HUF (cca. 31 EUR)

ACCREDITATION
The European medical (UEMS) accreditation is in process, when we have the final information, it 
will be published on the website. All registered participants will receive a certificate of attendance 
on the site.

OFFICIAL LANGUAGE
English and Hungarian 
translation will not be provided

Accompanying persons’ registration fee includes:
• Admission to the exhibition area
• Coffee breaks during the congress
• Welcome reception
• Guided accompanying program

Registration fee for participants includes:
• Admission to all scientific sessions, poster  
   and exhibition area
• Congress materials, certificate of attendance
• Abstracts
• Coffee breaks during the congress
• Welcome reception



ÁLTALÁNOS iNFORMÁCiÓK

KONGRESSzUSI HELYSzÍN
Radisson Blu Béke Hotel
1067 Budapest, Teréz krt. 43.
www.radissonblu.com/hotel-budapest 

RÉSzVÉTELI DÍJAK 
Kedvezményes díj 
október 30. előtt

Normál díj 
október 30. után

MAÁSzT, MTT tagok 25 000 HUF 30 000 HUF
Nem tagok és külföldi résztvevők 35 000 HUF 38 000 HUF
Diákok, 35 év alattiak 17 000 HUF 20 000 HUF
Kísérők 15 000 HUF 18 000 HUF

A részvételi díjak étkezéseket is tartalmaznak, amelyek a hatályos törvények értelmében a számlán külön, 
megbontva, közvetített étkezésként lesznek feltüntetve. 

RÉSzVÉTELI DÍJAK TARTALMA
Résztvevők részére:
- Előadásokon és kiállításon való részvétel
- Nyomtatott anyagok (kitűző, részvételi igazolás)   
- Absztraktok
- Kávészünetek
- Nyitófogadás

EGYÉB MEGRENDELÉSEK
Ebéd csütörtökön  3 200 HUF
Ebéd pénteken    3 200 HUF
Ebéd szombaton   3 200 HUF
Gála vacsora pénteken 9 000 HUF

AKKREDITÁCIÓ
A kongresszus magyar (Oftex) és európai (UEMS) orvosi akkreditációja illetve a szakdolgozói 
(ETI) akkreditáció folyamatban van, amint rendelkezünk a megfelelô információval, közzétesszük 
a weboldalon. Minden regisztrált résztvevő részvételi igazolást kap a helyszínen.

HIVATALOS NYELV A KONGRESSzUSON
Angol és magyar 
fordítás nem biztosított

Kísérők részére: 
- Belépés a kiállítói területre
- Kávészünetekben való fogyasztás
- Nyitófogadás
- Vezetett kísérői program

9. Nemzetközi DaNubius symposium és a magyar arc-, ÁllcsoNt- és szÁjsebészeti 
tÁrsasÁg XVii. Nemzeti koNgresszusa a magyar traumatológus társaság részvételével



SCieNTiFiC iNFORMATiON
CALL FOR ABSTRACTS
The Scientific Organizers invite all participants - wishing to contribute to the scientific program - 
to submit an abstract for presentation as a paper or poster not later than September 1, 2013.
The abstracts will be included in the congress proceedings, which will be distributed at the 
congress. 
Abstract submission system is available via the congress website: www.asszisztencia.hu/
danubius
Length of presentations 8+2 minutes.
Deadline of abstract submission: September 1, 2013
Deadline of abstract acceptance: September 30, 2013

MAIN TOPICS
• Traumatology (dental trauma, from the ambulant treatment of soft tissue injuries to the intensive  
 treatment of the complex cranio-facial, polytraumatised patients)
• Reconstructions after trauma (oral rehabilitation with implants, with prostheses, surgical,  
 plastic-surgical facial rehabilitation, cranio-facial prostheses)
• Complications
• interdisciplinary cooperation (anesthesiology, intensive care, ENT, ophtalmology, neurosurgery,  
 radiology, navigation) 
• insurance and forensic judgments of posttraumatic conditions

TOPICS
• Bisphosphonates, osteonecrosis
• Dento-alveolar surgery
• Endodontics surgery
• Congenital malformations
• Treatment difficulties of HiV, or Hepatitis infected, or drog user patients
• implantology
• Limits of Laser application
• Minimal-invasive techniques
• Orthognathic surgery, combined complex management
• Oncology
• Microsurgery
• Surgical reconstruction of periferal nerve damages
• Experimental surgery, tissue engineering
• Errors, mistakes, failures
• interesting cases
• Miscellaneous



TuDOMÁNYOS iNFORMÁCiÓ
ABSzTRAKT FELHÍVÁS
A Szervezőbizottság a résztvevők aktív részvételére számít, ezért felkér minden társasági tagot, 
érdeklődő kollégát absztrakt benyújtására 2013. szeptember 1-ig. Az absztraktok a kongresszusi 
kiadványban fognak megjelenni. Az absztraktokat a szervezőiroda on-line absztrakt rendszerét 
használva kell bejelenteni: www.asszisztencia.hu/danubius
A szóbeli prezentációk hossza: 8+2 perc.
Absztrakt beküldési határidő: 2013. szeptember 1. 
Absztrakt visszajelzés: 2013. szeptember 30.

FŐ TéMáK
• Traumatológiai ellátás (dentalis traumák, lágyrész sérülések ambuláns ellátásától a cranio- 
 facialis polytraumatizált intenzív osztályos kezeléséig)
• Helyreállítás trauma után (dentalis, implantológiai, protetikai, sebészi, plasztikai)
• Szövődmények
• interdisciplináris együttműködés (aneszteziológia, intenzív ellátás, fül-orr-gégészet, szemészet,  
 idegsebészet, radiológia, navigáció)
• Trauma utáni károsodások biztosítási, igazságügyi vonatkozásai

TÉMÁK
• Biszfoszfonátok, osteonecrosis
• Dento-alveolaris sebészet
• Endodonciai sebészet
• Fejlődési rendellenességek
• HiV, hepatitis fertőzöttek, drog fogyasztók kezelési nehézségei 
• implantológia
• Laser alkalmazásának határai
• Minimal-invaziv technikák
• Orthodonciai műtétek, komplex ellátás
• Onkológia
• Mikrosebészet 
• Perifériás idegek sebészi helyreállítása
• Kísérletes sebészet, szövet engineering 
• Hibák, tévedések, sikertelenségek
• érdekes esetek
• Varia

9. Nemzetközi DaNubius symposium és a magyar arc-, ÁllcsoNt- és szÁjsebészeti 
tÁrsasÁg XVii. Nemzeti koNgresszusa a magyar traumatológus társaság részvételével



ACCOMMODATiON / SZÁLLÁS

Prices per room per night 
Árak szobÁnként és éjszakÁnként

Single room
Egyágyas szoba

Double room
Kétágyas szoba

Radisson Blu - Standard
congress venue / kongresszusi helyszín

23 000 HUF 
(cca. 80 EUR)

26 000 HUF 
(cca. 90EUR) 

Prices include: breakfast, taxes, internet access, swimming pool&sauna
Please note that registration and hotel fees will be invoiced in HUF. Announced EUR rates are informative.

Rooms: Designed for comfort, these bright, fresh Standard Rooms provide a restful city-centre 
Budapest accommodation. Space for a small table and two chairs and above-standard amenities 
like flat-screen television, mini bar, hot beverage provisions and hair dryer add to the comfort of 
these well-located lodgings. 
Radisson Blu: Completely non-smoking hotel

For further accommodation offers please visit the congress website.

Az árak tartalmazzák a reggelit, az adókat, internet hozzáférést, az uszoda és szauna használatát. 
A vendégek kényelmét szem előtt tartva a standard szobákhoz felső kategóriás kényelmi 
berendezések járnak, mint például ingyenes WiFi hozzáférés, szobai széf, minibár, műholdas 
televízió, filmcsatornák, valamint szabályozható klímaberendezés.
A szálloda egész területe nem dohányzó.

További szállásajánlatokért kérjük látogasson el a kongresszusi weboldalra.



PRELIMINARY PROGRAMME / ELŐZETES PROGRAM

NOVEMBER 21 | THURSDAY / CSüTÖRTÖK
09:00 – 19:00 Registration & Exhibition • regisztrÁció & kiÁllítÁs

10:30 – 12:30 Lectures • Előadások

12:30 – 14:00 Lunch break • EbédszünEt
Symposia, workshops • szimpóziumok, workshopok

14:00 – 15:30 Lectures • Előadások

15:30 – 16:00 Coffee break • kávészünEt

16:00 – 17:30 Lectures • Előadások

18:00 – 19:00 Opening Ceremony • MEgnyitó ünnEpség

19:00 Welcome Reception • nyitófogadás

NOVEMBER 22 | FRIDAY / PÉNTEK
08:00 – 17:00 Registration & Exhibition • regisztrÁció & kiÁllítÁs

09:00 – 10:30 Lectures • Előadások

10:30 – 11:00 Coffee break • kávészünEt

11:00 – 12:30 Lectures • Előadások

12:30 – 14:00 Lunch break • EbédszünEt
Symposia, workshops • szimpóziumok, workshopok

14:00 – 15:30 Lectures • Előadások

15:30 – 16:00 Coffee break • kávészünEt

16:00 – 17:30 Lectures • Előadások

20:00 Gala Dinner • gÁla vacsora

NOVEMBER 23 | SATURDAY / SzOMBAT
08:00 – 12:00 Registration & Exhibition • regisztrÁció & kiÁllítÁs

09:00 – 10:30 Lectures • Előadások

10:30 – 11:00 Coffee break • kávészünEt

11:00 – 12:30 Lectures • Előadások

12:30 Closing Ceremony • záró ünnEpség




