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Köszöntő

KEDVEs KOLLÉGAnőK, KOLLÉGÁK!

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti – Nőgyógyászati Ultrahang 
Társaság XIV. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2017-ben a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya nyerte el.
A korábbi rendezvények igen magas színvonala miatt, a 25 éve alapított, több mint másfélezer tagot 
számláló Társaság kétévente megtartott kongresszusának megszervezése nagy megtiszteltetés és 
egyben nagy kihívás számunkra.
A hagyományoknak megfelelően a XIV. zalai kongresszuson is egy szekcióban, jól követhető 
formában igyekszünk bemutatni a budapesti találkozó óta eltelt két esztendő szakmai újdonságait, 
felkért referátumok, kapcsolódó előadások és poszterek formájában. A Budapesten újdonságként 
bevezetésre került, GE által szponzorált gyakorlati kurzust tovább kívánjuk folytatni, melyen a 
legújabb technikai vívmányok mellett a szakma legkiválóbb képviselői segítségével, interaktív 
módon ismerkedhetnek meg egy-egy témakörrel.
Őszintén reméljük, hogy a festői Zala, Keszthely és Hévíz, a Balaton part és a kapcsolódó társasági 
programok méltó keretet biztosítanak e nagy múltú rendezvényhez és a szakmai gyarapodás 
mellett, résztvevőink kellemes kikapcsolódására is lehetőség nyílik és maradandó élményekkel 
gazdagodnak.

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk a kongresszusra.

Dr. Vajda György
ov. főorvos,  c.egyetemi docens 

a Kongresszus társelnöke
a Szervező Bizottság elnöke
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ELőző ÉVEK KOnGrEsszusAi

A MAGyAr szüLÉszEti-nőGyóGyÁszAti uLtrAhAnG tÁrsAsÁG KOnGrEsszusAi

 Helyszín Időpont Vendéglátó

 I.  Seregélyes 1987. szeptember 4-5. Dr. Tóth László és Dr. Nagy László

 II. Seregélyes 1993. szeptember 16-18. Dr. Tóth László és Dr. Nagy László

 III. Seregélyes 1995. szeptember 14-16. Dr. Tóth László és Dr. Nagy László

 IV.  Székesfehérvár 1997. szeptember 11-13. Dr. Tóth László és Dr. Nagy László

 V.  Debrecen 1999. szeptember 9-11. Prof. Dr. Tóth Zoltán

 VI. Szeged 2001. szeptember 6-8. Prof. Dr. Pál Attila

 VII.  Eger 2003. szeptember 18-20. Dr. Hernádi László

 VIII. Budapest 2005. szeptember 16-18. Prof. Dr. Papp Zoltán

 IX.  Győr 2007. szeptember 6-8. Prof. Dr. Gardó Sándor és Dr. Nagy Sándor

 X.  Nyíregyháza 2009. szeptember 3-5.  Dr. Fábián Antal és Dr. Orosz László

 XI. Pécs 2011. október 6-8. Prof. Dr. Bódis József

 XII. Debrecen 2013. szeptember 5-7. Prof. Dr. Tóth Zoltán

 XIII. Budapest 2015. szeptember 10-12. Dr. Ács Nándor
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szErVEzőK

A MAGyAr szüLÉszEti-nőGyóGyÁszAti uLtrAhAnG tÁrsAsÁG VEzEtősÉGE

Vezetőségi tagok

 Póttagok

Bajcsai Mária (Győr)
Czirkos Ándomé (Pécs)
Dr. Orosz László (Nyíregyháza)
Dr. Vízer Miklós (Pécs)

Felügyelő Bizottság tagjai

 Dr. Bakos László elnök(Budapest)
 Dr. Nagy Gábor (Miskolc)
 Dr. Szőke Béla (Budapest)

Dr. Arany Antal (Pécs)
Dr. Belics Zorán (Budapest)
Dr. Bencsik László (Szombathely)
Dr. Csabay László (Budapest)
Dr. Csákány György (Budapest)
Dr. Csermely Gyula (Budapest)
Dr. Demendi Csaba (Budapest)
Dr. Fábián Antal (Nyíregyháza)
Prof. Dr. Hajdú Júlia (Budapest)
Dr. Hernádi László (Eger)
Dr. Jakab Attila Jr. (Debrecen)

Dr. Keresztúri Attila (Szeged)
Dr. Kovács László (Debrecen)
Molnár Zsoltné (Debrecen)
Dr. Nagy Miklós (Győr)
Dr. Nagy Sándor (Győr)
Dr. Sikovanyecz János (Szeged)
Siposné Radványi Zsuzsa (Budapest)
Dr. Tankó András (Kecskemét)
Dr. Török Olga (Debrecen)
Dr. Vajda György (Zalaegerszeg)
Dr. Valent Sándor (Budapest)

Alapító és tiszteletbeli Elnök
Prof. Dr. Papp Zoltán 

(Budapest)

Elnök
Prof. Dr. Tóth Zoltán 

(Debrecen)

Főtitkár
Dr. Szabó István 

(Budapest)
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szErVEzőK

A KOnGrEsszus tisztELEtBELi ELnöKE
Prof. Dr. Tóth Zoltán

A KOnGrEsszus ELnöKE, A szErVEző BizOttsÁG ELnöKE
Dr. Vajda György

c. egyetemi docens, osztályvezető főorvos
Zala Megyei Kórház

A szErVEző BizOttsÁG tAGjAi
 Dr. Bús Dorottya
 Dr. Horváth Tihamér
 Dr. Husz Viktória
 Dr. Kádasi László
 Dr. Németh Gábor
 Dr. Regényi Péter

A KOnGrEsszus hELyszínE
Balaton Kongresszusi Központ és Színház

8360 Keszthely, Fő tér 3.

A KOnGrEsszus iDőPOntjA
2017. szeptember 7-9.
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A KOnGrEsszus tErVEzEtt iDőBEOsztÁsA

2017. szeptember 7. Csütörtök
 10.00 – 16.00 UH Továbbképző Tanfolyam
  (csak a képzésre külön beregisztrált résztvevőknek)
 12.00 – Regisztráció
 18.00 –20.00  Megnyitó 
  Tiszteletbeli tag beiktatása
  Díszelőadás
 20.00 – Állófogadás 

2017. szeptember 8. Péntek
 08.30 – 10.30 Előadások 
 10.30 – 11.00  Kávészünet
 11.00 – 13.00 Előadások
 13.00 – 14.00  Ebédszünet
 14.00 – 15.30 Előadások 
 15.30 – 16.00  Kávészünet
 16.00 – 17.30 Előadások 
 20.00 –  Vacsora Est 

2017. szeptember 9. szombat
 09.00 – 10.30 Előadások 
 10.30 – 11.00  Kávészünet
 11.00 – 12.30 Előadások 
 12.30 – 13.30 Közgyűlés, Tesztírás, Zárszó 

rEGisztrÁCió
A rendezvényre való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2017/msznut
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével is. 
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Msznut KOnGrEsszus rÉszVÉtELi DíjA

2017. ápr. 30-ig 2017. aug. 31-ig 2017. szept. 1-től és a 
helyszínen

MSZNUT tag* 37.000 Ft 42.000 Ft 47.000 Ft
Nem tag** 42.000 Ft 47.000 Ft 52.000 Ft
Szonográfus 25.000 Ft 30.000 Ft 35.000 Ft
Kísérő 25.000 Ft 27.000 Ft 30.000 Ft
Napijegy (péntek) 28.000 Ft 28.000 Ft 28.000 Ft
Napijegy (szombat) 25.000 Ft 25.000 Ft 25.000 Ft

*Aki a jelentkezés előtt a 2017. évi MSZNUT tagdíjat befizette. Az elmaradt tagdíjakat kérjük a 
jelentkezés előtt rendezni!
** Tagdíjat nem fizetett résztvevő.

A részvételi díjakban közvetített étkezésként 18.000 Ft kerül továbbszámlázásra. A napijegy nem 
tartalmaz étkezést. 

A regisztrált résztvevők részvételi díja az alábbiakat tartalmazza:
	 •	 kongresszusi táska, kitűző
	 •	 kongresszusi kiadványok
	 •	 részvétel a szakmai programban
	 •	 a szakmai kiállítás megtekintése
 •	 kávéfogyasztás a szünetekben
 •	 részvétel a szeptember 7-i nyitófogadáson
 •	 ebéd szeptember 8-án 

A kísérők részvételi díja tartalmazza:
 •	 részvétel a szeptember 7-i nyitófogadáson
 •	 Kastélymúzeum és városnéző program

A napijegy tartalma:
 •	 kongresszusi táska, kitűző
 •	 kongresszusi kiadványok
 •	 részvétel az aznapi szakmai programon
 •	 a szakmai kiállítás megtekintése
 •	 kávéfogyasztás az adott napi szünetekben
 •	 kreditponttal nem jár! (kivéve 2 napijegy megvásárlása esetén)
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tÁrsAsÁGi PrOGrAMOK

nyitóFOGADÁs A FEstEtiCs KAstÉLyBAn
2017. szeptember 7. (csütörtök) 20.00 órától
Díját a regisztrált résztvevők és kísérők részvételi díja tartalmazza.

VACsOrA Est 
2017. szeptember 8. (péntek) 20.00 órától
Díját a részvételi díjak nem tartalmazzák.
Díja: 13.700 Ft/fő

VÁrOsnÉző PrOGrAM KísÉrőKnEK
2017. szeptember 8. (péntek) 10.00
Díját a kísérők részvételi díja tartalmazza.

EBÉD
Büféasztalos ebéd a kongresszus helyszínén, szeptember 9-én.
Díja: 3.500 Ft/ebéd
A szeptember 8.-i ebéd minden regisztrált résztvevő számára a regisztrációs díjba foglalva!

BusztrAnszFEr
A hévízi hotelek és a kongresszus helyszíne között, valamint az esti társasági programok és a hotelek 
között busztranszfert biztosítunk a résztvevőknek.
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uLtrAhAnG tOVÁBBKÉPző tAnFOLyAM

Gyakorlati képzéssel egybekötött tanfolyam

2017. szeptember 7. (csütörtök) 10.00-16.00
Díja: 20.000 Ft/fő

A szervezők a tanfolyam résztvevői számára biztosítják a szeptember 7-i ebédet.
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uLtrAhAnG tOVÁBBKÉPző tAnFOLyAM

A tanfolyamra jelentkezők száma limitált, maximum 65 főt tudunk fogadni. 
A várhatóan nagy érdeklődésre való tekintettel, a részvételt a jelentkezés sorrendjében, kizárólag a 

tanfolyami díj beérkezése után tudjuk biztosítani!
jelentkezési és befizetési határidő: 2017. június 1.

Akkreditáció
A tanfolyam akkreditálása és a kreditpont értékének meghatározása folyamatban van.

Program
(A tanfolyamra jelentkezők rotációs rendszerben mind az 5 csoportban részt vehetnek.)

Köszönjük a GE healthcare-nek a tanfolyam megszervezéséhez nyújtott támogatást! 

1. csoport Magzati kardiológia
Dr. Bencsik László 
Savaria Magzati Diagnosztikai Központ, Szombathely

2. csoport i. trimeszter 

 
Dr. Nagy Sándor
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr

3. csoport ii.-iii. trimeszter – Magzati agy
Dr. Vizer Miklós
DaVinci Magánklinika, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Pécs

4. csoport A medencefenék ultrahang vizsgálata
Dr. Sipos Attila
Flór Ferenc Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Kistarcsa

5. csoport Az ultrahag képalkotás minőségét befolyásoló beállítási paraméterek
Dr. Orosz László ifj.
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, Debrecen
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PrEzEntÁCióK BEjELEntÉsE

A kongresszus fő témáihoz előadások és poszterek jelenthetők be. A prezentációk elfogadásáról a 
Szervező Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak. Az előadások és a poszterek 
összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük az info@congress-service.hu e-mail címre, 
legkésőbb 2017. május 15-ig eljuttatni.

Poszter
A poszterek bemutatása elektronikus úton történik. A PowerPoint formátumban szerkesztett 
posztereket kivetítve tekinthetik meg az érdeklődők az erre kijelölt helyen és időpontban. Kérjük 
a poszterek szerzőit, hogy a poszter szekció alkalmával 1-3 diát bemutatva ismertessék poszterüket 
maximum 3 percben, a meghirdetett időpontban legyenek szívesek a helyszínen tartózkodni.

Kérjük, hogy a bejelentett  prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, egy gépelt A/4-es oldal 
terjedelemben, az alábbi minta figyelembe vételével készítse el: 

Négydimenziós ultrahangvizsgálat előnyei 

Kiss Béla1, Nagy Gergely2, Szép Erzsébet1, Heves Ferenc1 
1Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
2Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Képi Diagnosztikai Központ

Az összefoglalót elektronikus formában küldje meg a szervező iroda részére, az alábbi útmutatás 
szerint:
 •	 álló, A/4-es 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)



12

PrEzEntÁCióK BEjELEntÉsE

Az összefoglaló beküldése:
- Feltölthető a rendezvény honlapján az „Előadás feltöltés” fül alatt: http://congress-service.

hu/2017/msznut
- Elküldhető interneten e-mail-hez csatolt .doc file-ban az info@congress-service.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni az előadó nevét és az „MSZNUT-17” kódot.

A szervező Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának meghatározására. 
Az előadásra történő jelentkezést, posztert csak kitöltött jelentkezési lappal és a 

részvételi díj befizetésével együtt fogadja el.
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szÁLLODAi ELhELyEzÉs

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha az Ön által bejelölt hotelben 
már nincs szabad szoba, akkor hasonló kategóriájú hotelben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel 
pontos nevét és címét a visszaigazolásban küldjük meg. 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).

HOTEL
szobaárak reggelivel/éjszaka

1 fő részére 2 fő részére
KESZTHELY
Hotel Helikon Sport-és Konferenciahotel*** economy szoba 14.800 Ft 24.800 Ft

Hotel Helikon Sport-és Konferenciahotel*** standard szoba 17.100 Ft 29.500 Ft

Kristály Hotel*** classic szoba 13.900 Ft 20.200 Ft    
Kristály Hotel*** superior szoba 16.600 Ft   22.900 Ft     
Hotel*** Superior Ovit standard szoba 10.100 Ft   20.200 Ft    
Hotel*** Superior Ovit apartman 12.100 Ft    24.100 Ft    
Hotel Bacchus*** Bormúzeum és Étterem 14.600 Ft    18.700 Ft    
Club Hotel Abbázia 16.400 Ft    19.700 Ft    
Admirál Hotel-Panzió*** -   18.100 Ft    
HÉVÍZ
Lotus Therme Hotel&Spa***** 41.700 Ft    71.300 Ft    
Danubius Health Spa Resort Hévíz**** Superior 30.100 Ft    40.300 Ft    
Danubius Health Spa Resort Aqua****  30.100 Ft    40.300 Ft    
Hotel Carbona**** Superior 22.900 Ft    34.200 Ft    
Hunguest Hotel Helios*** Superior 16.400 Ft    28.200 Ft    
Hunguest Hotel Panoráma*** Superior 15.200 Ft    24.600 Ft    
Hotel Palace**** 22.100 Ft    31.200 Ft    
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szÁLLÁshELyEK

 hotel helikon sport-és Konferenciahotel***
 8360 Keszthely, Balaton-part 5.
 Telefon: 83/889-600
 http://hotelhelikon.hu/

A hotel a Balaton Kongresszusi Központ és Színháztól kb. 5 perces autóútra található. 
A szobaár tartalmazza a szállást, bőséges svédasztalos reggelivel, az uszoda, finn szauna és 
fitneszterem használatát, valamint a wifi használatot a szálloda közös tereiben. Az economy 
szobák részben a Keszthelyi-hegységre, részben a Balatonra nyújtanak kilátást, valamint régebbi 
bútorzattal rendelkeznek. A standard szobák teljes egészében balatoni panorámásak, újabb 
bútorzattal rendelkeznek. 
Parkolás: szállóvendégek részére díjtalan.

 Kristály hotel***
 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 20.
 Telefon: 83/318-999
 http://kristalyhotel.hu/

A szálloda a rendezvény helyszínétől kb. 10 perces sétára található. 
A szobaár tartalmazza a szállást, svédasztalos büféreggelivel, a wellness részleg korlátlan 
használatát, valamint saját széf használatot a szobákban és a Wifi-t.
Parkolás: 900 Ft/autó/éj, vagy a mélygarázsban: 1300 Ft/autó/éj.

 hotel*** superior Ovit
 8360 Keszthely, Alsópáhoki út
 Telefon: 83/515-135
 http://hotelovit.hu/

A hotel a kongresszus helyszínétől kb. 15 perces autóútra található. 
A szobaár tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelivel, a szauna-, biliárd-, asztalitenisz 
használatot, valamint a wifit. 
Parkolás: szállóvendégek részére díjtalan.
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szÁLLÁshELyEK

 hotel Bacchus*** Bormúzeum és Étterem
 8360 Keszthely, Erzsébet királyné u. 18.
 Telefon: 83/378-566
 http://www.bacchushotel.hu/

A hotel a Kongresszusi Központtól kb. 3 perc sétára található. 
A szobaár tartalmazza a szállást, reggelivel. 
Parkolás: a Hotel saját mélygarázsában ingyenes (max. 6 db gépkocsi számára). További gépkocsik 
részére a szállodától néhány percre található parkolóházban a szállóvendégek részére díjtalan.

 Club hotel Abbázia
 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 23.
 Telefon: 83/531-981
 http://www.abbazia-clubhotel.hu/

A hotel a rendezvény helyszínétől kb. 5 perc sétára található. 
Az egylégterű kétágyas szobák felszerelt konyhasarokkal rendelkeznek. A 4 fős apartmanok részben 
galériás elrendezésűek, nappalival és hálórésszel, valamint teljesen felszerelt konyhasarokkal 
rendelkeznek. 
A szobaár tartalmazza a szállást, bőséges reggelivel, valamint a központi szauna és szezonális 
kültéri medence használatát. 
Parkolás: szabad kapacitás függvényében a szálloda parkolójában 1.000 Ft/autó/éj.

 Admirál hotel-Panzió***
 8360 Keszthely, Pázmány Péter u. 1.
 Telefon: 83/314-368
 http://admiralhotel.hu/

A panzió a kongresszus helyszínétől kb. 10 perces autóútra található. 
A szobaár tartalmazza a szállást, svédasztalos büféreggelivel, a széf használatot a szobákban, a 
Wifi-elérést, valamint a kerti medence, napozó ágyak és napozó ernyők használatát. 
Parkolás: a szálloda előtt ingyenes. 
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szÁLLÁshELyEK

 Lotus therme hotel&spa*****
 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.
 Telefon: 83/500-500
 http://lotustherme.net/

A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelivel, a fürdők (belső- és külsőmedence, 
termálfürdők, Relax Bad, jacuzzi, élményzuhanyok) és a szaunák használatát, a fitness terem 
használatot, fürdőköpenyt a tartózkodás ideje alatt, részvételt az aktuális heti térítésmentes heti 
sport és wellness programokon, üdvözlőitalt, a WiFi használatot, valamint a napi gyógytea kínálatot. 
Parkolás: szobaár tartalmazza.

 Danubius health spa resort hévíz****  
 superior
 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11.
 Telefon: 83/889-400
  http://www.danubiushotels.hu/szallodak-heviz/danubius-

health-spa-resort-heviz
A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelivel, a Wi-Fi használatot a szálloda egész 
területén, a hotel saját fürdő- és wellness-részlegének, szaunavilágának korlátlan használatát, a 
fitnessterem-használatot, valamint fürdőköpenyt. 
Parkolás: 900 Ft/autó/éj.
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 Danubius health spa resort Aqua****
 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 13-15.
 Telefon: 83/889-500
  http://www.danubiushotels.hu/szallodak-heviz/

danubius-health-spa-resort-aqua

A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást, svédasztalos reggelivel, a Wi-Fi használatot a szálloda egész 
területén, a hotel saját fürdő- és wellness-részlegének, valamint szaunavilágának korlátlan 
használatát, a fitnessterem-használatot, valamint fürdőköpenyt.
Parkolás: 900 Ft/autó/éj.

 hotel Carbona**** superior
 8380 Hévíz, Attila u. 1.
 Telefon: 83/501-500
 http://www.carbona.hu/

A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást svédasztalos reggelivel, a fedett uszoda és wellness medence, a 
római stílusban újjáépített termálfürdő, Kneipp-taposó, szabadtéri élményfürdő, szauna-sziget és 
fitnesz-terem használatát, a fürdőköpenyt a teljes tartózkodás alatt, továbbá ingyenes részvételt a 
szálloda által kínált rekreációs, preventív csoportos sportprogramokon és a WIFI használatot. 
Parkolás zárt és őrzött parkolókban a szállóvendégek részére díjmentes. 

 hunguest hotel helios*** superior
 8380 Hévíz, Vörösmarty Mihály u. 91.
 Telefon:  83/342-895
  http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/hun-

guest_hotel_helios/

A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást, bőséges büféreggelivel, korlátlan wellness részleg és fitnessterem 
használattal, fürdőköpeny-használatot, széfhasználatot, valamint internethasználatot (WiFi). 
Parkolás: zárt parkolóban 600 Ft/éj.
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 hunguest hotel Panoráma*** superior
 8380 Hévíz, Petőfi Sándor utca 9.
 Telefon: 83/341-074
  http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/heviz/

hunguest_hotel_panorama/

A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást, büféreggelivel, a fürdőköpeny használatot, széfhasználatot, 
valamint internethasználatot (WiFi). 
Parkolás: zárt parkoló: 1.500 Ft/éj/szgk., mélygarázsban: 2.000 Ft/éj/szgk.

 hotel Palace****
 8380 Hévíz, Rákóczi u. 1-3.
 Telefon: 83/542-140
 http://palacehotelheviz.hu

A szálloda Hévízen található, kb. 20 perces autóútra a rendezvény helyszínétől. 
A szobaár tartalmazza a szállást, büféreggelivel, a szállodai élményfürdő, pezsgőfürdő, finn 
szauna, bioaromaszauna, gőzkabin, fürdőköpeny, fitnesz terem használatot, valamint a WIFI 
használatot. 
Parkolás: mélygarázsban 2.300 Ft/éj, nyitott parkolóban 1.400 Ft/éj (zárt udvar, kb. 300 m-re a 
szállodától).
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PÉnzüGyEK

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, 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/megrendelő 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 
tüntettük 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.

MóDOsítÁsi, LEMOnDÁsi FELtÉtELEK
szállásdíja 2017. június 30. előtti módosítás, lemondás esetén teljes összegben visszautalásra 
kerül, 2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont után a szálláslemondást nem 
tudjuk elfogadni, a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A részvételi díj, ebéd és vacsora est díját július 31-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!

FELELőssÉG- És EGyÉB BiztOsítÁs
A kongresszus 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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FOntOs iDőPOntOK

Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2017. április 30./aug. 31.
Absztraktok beküldésének határideje: 2017. május 15.
UH tanfolyam jelentkezési és befizetési határideje: 2017. június 1.
Előadások, poszterek visszaigazolása: 2017. június 15.
Szállás díjmentes lemondási határideje: 2017. június 30.
Részvételi díj, ebéd, vacsora est díjmentes lemondási határideje: 2017. július 31.
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A Szervező BizottSág címe
(tudományos információk)
Dr. vajda györgy
Zala Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg Zrínyi u. 1.
Telefon:  (92) 507-500
Mobil: (30) 963-7379
Fax:  (92) 331-405 
E-mail:  drvagy11@gmail.com

A Szervező iroDA címe
(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, 
szállásügyek, szakmai kiállítás)
congress & Hobby Service Kft.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon:  (62) 484-531, 484-532
Fax:  (62) 450-014
E-mail:  info@congress-service.hu
Web:  http://congress-service.hu

információK éS BejelentKezéS Az interneten
http://congress-service.hu/2017/msznut


