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KÖSZÖNTŐ

Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Szeretettel meghívjuk és várjuk a Magyar Fül-, 
Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete 
Audiológiai Szekciójának szegedi Vándorgyűlésére. 
Az első napi workshop-on és a Vándorgyűléshez 
kapcsolódó szakmai kiállításon bemutatjuk 
a diagnosztikai munkánkat segítő legújabb 
műszereket, gyógyszereket és alkalmazott 
módszereket. 
Reményeink szerint a színes szakmai program, a 
felkért referátumok és előadások összefoglalják 
az elmúlt Vándorgyűlés óta eltelt időszak 
szakmai újdonságait és a legfrissebb tudományos 
eredményeket.
A Vándorgyűlést kísérő szakmai kiállításon 
lehetőséget biztosítunk a gyártó és forgalmazó 
cégeknek legmodernebb termékeik bemutatására, 
kollégáinknak pedig mindezek megismerésére.
A Vándorgyűlés során szervezett társasági 
programok színvonalas lehetőséget nyújtanak 
kikapcsolódásra és a személyes kapcsolatok 
felelevenítésére társaságunk tagjainak és minden 
kedves résztvevőnek.

Dr. Kiss József Géza 
a Vándorgyűlés elnöke
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
FONTOS IDŐPONTOK
Előadás, poszter bejelentés határideje:   
2017. június 30.
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje:   
2017. június 30.
Hotel díjmentes lemondási határideje:   
2017. augusztus 20.
Részvétel, ebéd és vacsora lemondás határideje:  
2017. augusztus 30.

A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA 
2017. szeptember 28-30.

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE 
Hunguest Hotel Forrás****
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.

A VÁNDORGYŰLÉS FŐ TÉMÁI
1. Objektív újszülött kori hallásszűrés, modern 

differenciáldiagnosztikai módszerek
2. Beszéd audiometria
3. Zaj/hangos hang okozta halláskárosodások
4. Szabadon választott témák

BÉKÉSY-DÍJ
A Vándorgyűlés alkalmával kerül sor a Békésy 
pályázat díjának ünnepélyes átadására és a 
díjazott tudományos munka bemutatására.
A kiírás megtekinthető a társaság honlapján: 
www.orl.hu
A pályázatokat PDF formában kérjük az 
audiológus szekció elnökének, Prof. Dr. Kiss József 
Gézának elküldeni, 2017. július 31-ig, az alábbi 
email címre: kiss.jozsef.geza@med.u-szeged.hu vagy 
bekötve a klinika postacímére: SZTE ÁOK Fül-
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 6725 
Szeged, Tisza L. krt. 111.

WIDEX DÍJ
A Widex-H Kft. a hagyományoknak megfelelően 
az idei évben is felajánlja a Widex díjat.
A WIDEX DÍJ kritériumai az alábbiak:
• Pályázati korhatár 40 év.
• Az előadás témájának kapcsolatban kell 

lennie a hallásveszteség hallókészülékes 
rehabilitációjával, a hallásjavítással és/vagy a 
tinnitus kezeléssel.

• A díjat kizárólag egészségügyi intézményben 
dolgozó előadó kaphatja.

• A díjról a Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, 
Nyaksebész Orvosok Egyesületének audiológiai 
szekciójának vezetősége dönt az alábbi 
szempontok figyelembevételével:
• az adott évben elért szakmai eredmények és 

publikációk alapján 
• és a díjazott előadás tudományos értéke 

alapján
A díj átadására a nyertes előadás elhangzása után 
kerül sor. 
A pályázatokat PDF formában kérjük az 
audiológus szekció elnökének, Prof. Dr. Kiss József 
Gézának elküldeni, 2017. július 31-ig, az alábbi 
email címre: kiss.jozsef.geza@med.u-szeged.hu vagy 
bekötve a klinika postacímére: SZTE ÁOK Fül-
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 6725 
Szeged, Tisza L. krt. 111.
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BELSOUND DÍJ
A Belsound Kft. pályázatot hirdet a BelSound-
Díjra, melyre a Vándorgyűlésen szakmai 
előadással résztvevő audiológus szakasszisztensek 
pályázhatnak.
A díj összege: 100.000 Ft és egy külföldi szakmai 
úton való részvétel.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjat 
csak a megfelelő számú jelentkező esetén ítélje oda.
A pályázati feltételek és bírálati szempontok 
részleteit megtalálják a Vándorgyűlés hivatalos 
honlapján.

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
A Vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek 
jelenthetőek be. Az előadások és a poszterek 
összefoglalóját kizárólag elektronikus formában 
kérjük 2017. június 30-ig beküldeni. A prezentációk 
elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről 
az érintettek külön értesítést kapnak.
Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció 
összefoglalóit magyar nyelven az alábbiak 
figyelembe vételével készítse el:
• álló, A/4es forma, 2,5 cm-es margókkal
• Times New Roman betűstílus, 12 pontos 

betűméret, szimpla sorköz
• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, 

táblázatot, hivatkozást
• ne tartalmazzon semmiféle formázást, fej- vagy 

láblécet
• a szerzők teljes neve a keresztnév rövidítése 

nélkül legyen kiírva
• az előadó (posztert bemutató) szerző neve legyen 

aláhúzva
• több szerző/több munkahely esetén a felső 

indexben számmal jelölendő az egyes szerzők 
munkahelye

• az összefoglalókat a prezentációt bejelentő 
nevével azonosítjuk, ezért kérjük, hogy a file

• neve azonos legyen az első szerző nevével; pld: 
toth_janos_1.doc, toth_janos_1.rtf

TERVEZETT PROGRAM
SZEPTEMBER 28. CSÜTÖRTÖK
15.00 Szakmai továbbképző előadások/work-

shopok gyógyszergyártók, hallókészülék 
gyártók és forgalmazók szervezésében

19.30 Fogadás

SZEPTEMBER 29. PÉNTEK
9.00 Megnyitó 

Békésy-díj átadása 
Widex-díj átadása

18.00-ig Bejelentett előadások
20.00 Vacsora

SZEPTEMBER 30. SZOMBAT
9.00 Bejelentett előadások
13.00 Zárszó

AKKREDITÁCIÓ 
Az akkreditálás és a kreditpontok értékének 
meghatározása orvosok és szakdolgozók számára 
folyamatban van.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ BEKÜLDÉSE
• Feltölthető a rendezvény honlapján a 

„Prezentációk bejelentése” menüpont alatt: 
http://congress-service.hu/2017/audi

• Elküldhető interneten email-hez csatolt file-ban. 
E-mail cím: info@congress-service.hu

• Kérjük feltüntetni az email tárgyában: 
AUDI-17/absztrakt +az előadó neve (pl.: AUDI -17/ 
absztrakt - Kovács János)

A Szervező Bizottság fenntartja a jogot a szereplés 
módjának meghatározására. 
Az előadásra történő jelentkezést, posztert csak 
kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadja el.
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REGISZTRÁCIÓ 
A Vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus 
úton történik a Vándorgyűlés honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2017/audi 
Lehetőség van jelentkezésre a Szervező Iroda 
által küldött jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével is.
Jelentkezési lapot igényelhet az 
info@congress-service.hu email címen vagy 
letöltheti a Vándorgyűlés honlapjáról a 
„Letöltések” menüpont alatt.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
2017. jún. 30-ig 2017. júl. 1-től

Társasági tagok* 22.000 Ft 27.000 Ft

Nem társasági tagok 28.000 Ft 33.000 Ft

Nyugdíjasok 18.000 Ft 22.000 Ft

Asszisztensek 18.000 Ft 22.000 Ft

Rezidensek, 
Szakorvos jelöltek díjtalan díjtalan

Napijegy 12.000 Ft 15.000 Ft

A regisztrált társasági tagok, nem társasági tagok, 
nyugdíjasok és asszisztensek részvételi díja az 
alábbiakat tartalmazza:
• kongresszusi kiadványok, kitűző
• részvétel a szakmai programon
• a szakmai kiállítás megtekintése
• kávéfogyasztás a szünetekben
• részvétel a szeptember 28-i nyitófogadáson
A részvételi díjban közvetített étkezésként 
17.000 Ft kerül továbbszámlázásra.
A rezidensek és szakorvos jelöltek díja az 
étkezéseket NEM, csak az alábbiakat tartalmazza: 
• kongresszusi táska, kitűző, kongresszusi 

kiadványok 
• részvétel az adott szakmai programon 
• a szakmai kiállítás megtekintése

A napijegy tartalma: 
• kongresszusi táska, kitűző 
• kongresszusi kiadványok 
• részvétel az aznapi szakmai programon
• a szakmai kiállítás megtekintése
• kávéfogyasztás az adott napi szünetekben
*Az ORL tagsággal járó kedvezményes 
kongresszusi részvételi díj azokat illeti meg, akik 
2017-es tagsági díjukat, május 31-ig rendezik. 
További információkat megtalálnak a www.orl.
hu oldalon, valamint keressék Liktor Bálintot az 
Egyesület pénztárosát (e-mail: liktorbalint@yahoo.
co.uk, tel.: 30/600-16-16).

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, 
ÉTKEZÉSEK 
NYITÓFOGADÁS
Szeptember 28-án (csütörtök) a rendezvény 
helyszínén, a Hunguest Hotel Forrásban. Díját a 
részvételi díj tartalmazza.

VACSORAEST ÉS ZENÉS-TÁNCOS PROGRAM 
A HUNGI VIGADÓBAN 
Szeptember 29-én (péntek) 20.00 órától. Díja: 8.000 
Forint / fő
Vacsoraest díja tartalmazza: büféasztalos vacsora, 
welcome coctail, műsor, belépő a vacsorát követő 
zenés - táncos programra
Lehetőség van 22.00 órától a Vándorgyűlés 
résztvevői számára csak a vacsorát követő táncos, 
zenés programon való részvételre is.
A zenés - táncos program belépődíja: 1.500 Ft/ fő
A belépő tartalmaz egy welcome coctailt is.

EBÉD
Büféasztalos ebéd szeptember 28-29-30-án 
a kongresszus helyszínén.
Díja: 4.500 Ft/fő/ebéd
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
A megrendelések elfogadása beérkezésük 
sorrendjében történik. A megrendelt szállás a 
számlán megadott időpontig előzetesen fizetendő. 
A megrendelt, de le nem mondott szállás díját 
– igénybevételtől függetlenül – ki kell fizetni.

SZÁLLÁSDÍJAK
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, 
tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA).

1 főre 2 főre
Hunguest Hotel Forrás**** standard 26 000 Ft 35 400 Ft
Hunguest Hotel Forrás**** apartman 31 800 Ft 42 200 Ft
Hotel Novotel**** 21 000 Ft 23 900 Ft
Art Hotel Szeged**** 19 100 Ft 24 600 Ft
Szent János Hotel**** standard 21 000 Ft 23 800 Ft
Szent János Hotel**** deluxe 21 100 Ft 24 900 Ft

Szent János Hotel**** családi 30 200 Ft

Tisza Hotel Szeged*** classic 14 600 Ft 19 500 Ft
Tisza Hotel Szeged*** superior 16 700 Ft 22 700 Ft
Tisza Hotel Szeged*** lakosztály 22 100 Ft 28 100 Ft
Tisza Sport Hotel*** classic 10 900 Ft 16 400 Ft
Tisza Sport Hotel*** superior 12 000 Ft 17 400 Ft

SZÁLLÁSHELYEK

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24. 
Telefon: (+36)-62/566-466 
E-mail: hotelforras@hunguesthotels.com 
Honlap: www.hunguesthotels.hu

A szállodában kerül megrendezésre a kongresszus. 
Rendkívül szép apartmanjai és standard szobái 
állnak a vendégek rendelkezésére. A szobaár 
tartalma: szállás, büféreggeli, WIFI internet, 
fürdőköntös, ÁFA
Az idegenforgalmi adó 18-70 év közötti vendégek 
részére 500 Ft/fő/éj, amelyet a szobaár nem 
tartalmaz.
Parkolás: 9.00-21.00 óráig: 150 Ft/óra, 21.00-9.00 
óráig: 70 Ft/óra. A Napfényfürdő Aquapolis 
mélygarázsában a parkolási díj 6.00-24.00 óráig: 
100 Ft/óra, 0.00-6.00 óráig: 50 Ft/óra.
Lehetőség van a szálloda oldalán, a szálloda hátsó 
parkolójában térítésmentes parkolásra is.
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HOTEL NOVOTEL ****
6721 Szeged, Maros utca 1. 
Telefon: (+36)-62/562-200 
E-mail: H2996@accor.com
Honlap: www.novotel.com

A szálloda közvetlenül a Tisza folyó partjánál 
fekszik, 10 percnyi autóútra a helyszíntől. 
A  vendégek ingyenesen használhatják a wellness 
részlegben az infra-, finnszauna-, illetve a jacuzzi 
szolgáltatásokat, valamint térítés ellenében 
masszázs áll rendelkezésükre. 
A szobaár tartalmazza az ÁFÁ-t, de nem 
tartalmazza az idegenforgalmi adó összegét, amely 
500 Ft/fő/éj.
Parkolás: A szálloda előtt található 54 férőhelyes 
parkoló 1.500 Ft/autó/nap, 16 férőhelyes garázsban 
3.100 Ft/autó/nap díjszabással vehető igénybe. 
Parkolóhelyet sajnos nem tudunk előre garantálni.
A szállodától 500 m-re található egy 150 férőhelyes 
parkolóház, igény esetén ott helyek előre 
leköthetők. Tel: 62/540-060, fax: 62/540-063.

ART HOTEL SZEGED
6720 Szeged, Somogyi u. 16.
Telefon: (+36)-62/592 888
E-mail: info@arthotelszeged.hu
Honlap: www.arthotelszeged.hu

A hotel Szeged belvárosában, közvetlenül a 
Dóm térre nyíló Somogyi utcában található, 
10 perc autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A wellness központban 2 masszázsszoba, finn 
szauna, infraszauna, gőzfürdő, élményzuhany, 
dézsazuhany és egy a Dóm tér felé panorámával 
rendelkező jacuzzi található.
A szobaárak svédasztalos reggelit és 18% ÁFÁ-t 
tartalmaznak. Magába foglalják továbbá a 
fürdőköpeny, a wellness részleg és az internet 
használatát, valamint a welcome bekészítést 
(ásványvíz, kávé, tea) a szobában. Az IFA (500 Ft/
fő; 18 és 70 év között) külön felszámításra kerül.
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 1.650 Ft/éj.
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SZENT JÁNOS HOTEL****
6722 Szeged, Gutenberg u. 12.
Telefon: (+36)-62/548 544
E-mail: info@szentjanoshotel.hu
Honlap: www.szentjanoshotel.hu

A hotel a történelmi belváros egyik megújult, 
csendes sétálóutcájában, egy műemlék értékű 
felújított polgárházban található, 10 perc autóútra 
a rendezvény helyszínétől. Wellness részleg 
kínálata: finn és infraszaunák, sószoba, szólárium, 
masszázsok, testkezelések, fitness terem.
Az idegenforgalmi adó 18-70 éves kor között: 
500 Ft/fő/éj, amelyet a szobaár nem tartalmaz.
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 1.900 Ft/éj.

TISZA HOTEL SZEGED***
6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 
Telefon: (+36)-62/478 - 278
E-mail: info@tiszahotel.hu
Honlap: www.tiszahotel.hu

A szálloda a belváros szívében, a Széchenyi téren 
található, 5 perc autóútra a helyszíntől. A Superior 
és Classic szobákban fürdőszoba, színes televízió, 
minihűtő, telefon, Cardo matrac, klíma és wifi 
internet elérési lehetőség található. A szobaár 
tartalmazza az ÁFÁ-t, a svédasztalos reggelit, 
de az IFA összegét nem, mely 500 Ft/fő/éj.
Parkolás: a szálloda udvarán: 1.500 Ft/éj. 
A  parkolóban lévő gépjárművek épségéért a 
szálloda felelősséget nem vállal!
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TISZA SPORT HOTEL
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42.
Telefon: (+36)-62/431-429
E-mail: sporthotel@tiszahotel.hu
Honlap: www.tiszahotel.hu

Az egyszerű berendezésű szálloda a rendezvény 
helyszínétől 5 percnyi sétára található. A Superior 
és Classic szobákban fürdőszoba, színes televízió, 
valamint minihűtő áll a vendégek rendelkezésére. 
A szobaár tartalmazza az ÁFÁ-t, Wifi használatot 
és a svédasztalos reggelit, de az IFA-t nem, mely 
500 Ft/fő/éj.
Parkolás: a szálloda előtt ingyenes lehetőség 
biztosított.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK
FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja 
a  számlán, ill. a visszaigazolásban megadott 
időpontig fizetendő. 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS
A Szervező Iroda a beérkezett jelentkezést 
visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alapján 
megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges 
bankszámlaszámot és 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/
megrendelő lapján a számlázási nevet és címet, és 
a költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza 
a Szervező Irodának.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK
Esetleges módosítást, lemondást kizárólag írásban, 
2017. augusztus 30-ig fogadunk el kötbérmentesen, 
azonban a számlamódosítási díjat vonunk le a 
visszafizetendő összegből. A megadott időpontok 
után díjvisszafizetés nem lehetséges. Módosítások, 
lemondások miatti számlamódosítások díja 
a rendezvényt megelőzően 2.500Ft+ÁFA. A 
rendezvényt követően kizárólag a számla formai 
módosítása lehetséges, melynek díja 4 000 
Ft+ÁFA.  

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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JEGYZETEK
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