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a KongresszUs HelyszÍne
SZTE Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.

 

a KongresszUs IDŐPonTJa
2012. október 18-19-20.

a KongresszUs elnÖKe
Prof. Dr. Pajor László

a szerVezŐBIzoTTság elnÖKe:
Dr. Holman Endre

a szerVezŐBIzoTTság TITKára:
Dr. Szalay István

a szerVezŐBIzoTTság TagJaI:
Dr. Bajory Zoltán  Dr. Deák Gábor
Dr. Fekete Zoltán  Dr. Király István
Dr. Molnár Sándor  Dr. Őry-Tóth Csaba
Dr. Papos István  Dr. Pintér Olivér

Kedves Urológus Barátaim, Szakdolgozóink, és a szakmánkat jó 
szívvel szolgáló cégek Képviselői!

2012. október 18. és 20. között a Magyar Urológus Társaság XVII. 
Kongresszusa a napfény városába, Szegedre költözik. A program helyszíné-
nek egy modern épületet választottunk, ahol minden technikai felszerelés 
adott, hogy zökkenőmentes legyen a tudományos értékek átadása. Az 
előadások és poszter bemutatókon kívül élő kapcsolattal szeretnénk 
speciális műtéteket közvetíteni. A nyitófogadás helyszínéül viszont egy 
patinás épületet választottunk, a Szegedi Nemzeti Színházat. A záró-
fogadás helyszíne a kongresszusi központ, ahol baráti beszélgetésekre is 
lesz lehetőség. A szállodai szolgáltatás minden igényt ki tud elégíteni, 
ne felejtsük, hogy Szeged Fürdőváros. Társaságunk közgyűlést is tart, és 
persze választásokat, hiszen a szervező vezetőség megbízatása ebben az 
évben lejár, így a zárszó már az új elnököt illeti. A program végén teszt-
vizsgával ellenőrizzük tudásunkat, és ezért kiemelkedő számú kreditpont 
jár.

Kedves Kongresszusi Jelentkező!

Ha valamit is számítasz a magyar urológiában, készülj prezentációval, 
mert felejthetetlen élmények várnak Szegeden a Magyar Urológus Tár-
saság XVII. Kongresszusán.

A szervezők nevében: Prof. Dr. Pajor László
   elnök
 

KÖSZÖNTŐ
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RÉSZVÉTELI DÍJAKA KONGRESSZUS TERVEZETT TÉMÁI

 2012. június 30-ig 2012. július 1-től

MUT tagok 48.000 Ft 58.000 Ft

Nem MUT tagok  53.000 Ft 63.000 Ft

Szakdolgozók,nyugdíjasok 25.000 Ft 30.000 Ft

Kísérők 25.000 Ft 30.000 Ft

Egyetemi hallgatók 2.000 Ft 3.000 Ft

Napijegy 20.000 Ft 20.000 Ft

A regisztrált MUT tagok, nem MUT tagok, szakdolgozók és nyugdí-
jasok részvételi díja tartalmazza:
•	 részvételt a szakmai programon
•	 a szakmai kiállítás megtekintését
•	 kongresszusi kiadványokat, kitűzőt
•	 részvételt az október 18-i fogadáson
•	 részvételt az október 19-i zárófogadáson
•	 az október 20-i szendvicsebédet
Ezen díjakban közvetített étkezésként 13.800 Ft kerül továbbszámlázásra.

A regisztrált egyetemi hallgatók részvételi díja tartalmazza:
•	 részvételt a szakmai programon
•	 a szakmai kiállítás megtekintését
•	 kongresszusi kiadványokat, kitűzőt

A napijegy tartalmazza:
•	 részvételt az aznapi szakmai programon
•	 a szakmai kiállítás megtekintését
•	 kongresszusi kiadványokat, kitűzőt
kreditponttal nem jár! (kivéve 3 napijegy megvásárlása esetén)

A kísérők részvételi díja tartalmazza:
•	 részvételt az október 18-i fogadáson
•	 városnéző programon való részvételt
•	 részvételt az október 19-i zárófogadáson
Ezen díjakban közvetített étkezésként 25.000 Ft kerül továbbszámlázásra.

1. Férfi nemiszervek betegségei, rekonstrukciós urológia
2. Urológiai daganatok
3. Varia

ÁTTEKINTŐ PROGRAM

2012. OKTÓBER 18. (CSÜTÖRTÖK)

07:30  Érkezés, regisztráció
09:30  Megnyitó
10:00-13:00  Szakmai program
13:00-14:00  Ebéd
14:00-18:00  Szakmai program
20:00  Nyitó fogadás a Szegedi Nemzeti Színházban

2012. OKTÓBER 19. (PÉNTEK)

08:00-13:00  Szakmai program / 
  Élő műtéti közvetítés
13:00-14:00  Ebéd
14:00-17:00  Szakmai program
17:00-18.00  MUT közgyűlés
20:00-   Zárófogadás a kongresszus helyszínén

2012. OKTÓBER 20. (SZOMBAT)

09:00-11:30  Meghívott vendégelőadók
11:30-13:30 Poszterszekció
13:30-14:00 Tesztírás
14:00   A kongresszus zárása 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Szervező Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának megha-
tározására. Az előadásra történő jelentkezést, posztert csak kitöltött 
jelentkezési lappal együtt fogadja el.

POSZTERSZEKCIÓ
A papíralapú poszterek demonstrálására is lehetősége lesz a szerzőknek 
a poszterszekcióban, 2 percben, max. 2 dia felhasználásával. A legjobb 
poszter díjazásban részesül.

TOVÁBBKÉPZÉS
A kongresszus szakorvosok és szakdolgozók részére továbbképző rendez-
vény, az akkreditálás folyamatban van.

 

REGISZTRÁCIÓ
A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus 
honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2012/mut
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével is. 

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
A kongresszus témáihoz előadások és poszterek 2012. június 30-ig 
jelenthetőek 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 2012. augusztus 31-ig eljuttatni.

AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, 
maximum egy A/4-es oldal  terjedelemben, az alábbiak figyelembe vé-
telével készítse el: 
•	 a szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki, a keresztnév ne legyen   
 rövidítve
•	 kérjük, hogy az előadó (posztert bemutató) szerző nevét húzzák alá 
•	 több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett szám  
 mal jelezzék a hovatartozást 
•	 álló A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal  
•	 Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz
•	 az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat  
•	 a szövegfile ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- vagy  
 láblécet
•	 Az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk,   
 ezért kérjük, hogy a file-t elküldés előtt nevezze át saját nevére! (pld:  
 toth_janos_1.doc, toth_janos_1.rtf ) 

Munkáját kérjük Interneten e-mail-hez csatolt file-ban elküldeni. Az 
e-mail tárgyában a kongresszus elnevezését szíveskedjék feltüntetni. Az 
összefoglaló .DOC vagy .RTF file-jait az info@congress-service.hu címre 
jutassa el.
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉSSZÁLLODAI ELHELYEZÉS

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, 15 perc sétára a helyszíntől. A 
szobákban fürdőszoba, színes televízió, minihűtő, telefon, Cardo matrac, klíma és wifi inter-
net elérési lehetőség található.
Parkolás: a szálloda zárt garázsában: 1.500.-Ft/éj. A parkolóban lévő gépjárművek épsé-
géért a szálloda felelősséget nem vállal!

Dóm Hotel szeged **** 
6720 Szeged, Bajza utca 6., Telefon: (+36)-62/423-750
E-mail: recepcio@domhotel.hu, honlap: www.domhotelszeged.info

A belváros szívében, a Szegedi Dóm közvetlen szomszédságában található a szálloda, a 
helyszíntől 10 perc sétára. A minden igényt kielégítő, európai színvonalú klimatizált szobák-
ban fürdőszoba, színes televízió, telefon, minibár, internet elérési lehetőség található. A ven-
dégek szórakozását, kikapcsolódását étterem, svéd szauna, infrakabin, jacuzzi és Ceragem 
masszázságy szolgálja.
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 6 személyautónak tudnak parkolást biztosítani 1.000 
Ft/ éj áron. (A teherlift maximális teherbírása 2000 kg.)

 

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. A megrendelt 
szállás a számlán megadott időpontig, előzetesen fizetendő. A megren-
delt, de le nem mondott szállás díját - igénybevételtől függetlenül - ki 
kell fizetni.

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, 20 percnyi sétára a helyszíntől. A 
vendégek ingyenesen használhatják a wellness részlegben az infra-, finnszauna-, illetve a 
jacuzzi szolgáltatásokat, valamint térítés ellenében masszázs áll rendelkezésükre.
Parkolás: A szálloda előtt található 40 férőhelyes parkoló 1.500 Ft /nap, 16 férőhelyes garázsban 
3.100 Ft / nap díjszabással vehető igénybe. Parkolóhelyet sajnos nem tudnak előre garan-
tálni!

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 hotel a Tisza partjától nem messze, kertvárosi zöldövezetben található, a helyszíntől 20 
percnyi sétára. Rendkívül szép apartmanjai, delux és superior szobái állnak a vendégek ren-
delkezésére. Fedett fűthető folyosó köti össze a szomszédos Fürdőkomplexummal.
Parkolás: 9.00-21.00 óráig: 100 Ft/óra, 21.00-9.00 óráig: 50 Ft/óra. Lehetőség van a szál-
loda oldalán, illetve a Napfényfürdő Aquapolis mélygarázsában térítésmentes parkolásra is.



Hotel Korona**
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 4., Telefon: (+36)-62-555-787
E-mail: koronahotel@vnet.hu, honlap: www.hotelkoronaszeged.hu

A szálloda a belvárosában található, a helyszíntől pár perc sétára. Egész területén elérhető 
az ingyenes, vezeték nélküli internet. Az ár tartalmazza az infraszauna és masszázságy 
használatát.
Parkolás: térítésmentes a belső, udvari parkolóban (11 parkolóhely elfoglalása érkezési 
sorrendben történik). A szálloda előtti utcai részen 8:00 órától 18:00 óráig fizető parkoló 
található.

szállásdíjak 
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az 
adókat (Áfa, Ifa).

 1 ágyas 2 ágyas
Hotel Novotel comfort*** 16.000 Ft 19.500 Ft
Hotel Novotel standard**** 20.200 Ft 23.800 Ft
Hotel Forrás**** 26.700 Ft 36.000 Ft
Hotel Tisza standard*** 11.800 Ft 16.800 Ft
Hotel Tisza classic*** 13.500 Ft 19.000 Ft
Hotel Tisza superior*** 15.700 Ft 22.600 Ft
Hotel Tisza apartman*** 26.600 Ft 32.500 Ft
Hotel Dóm**** 25.900 Ft 30.300 Ft
Hotel Soleil standard**** 18.500 Ft 23.600 Ft
Hotel Alfa*** 17.800 Ft 20.500 Ft
Hotel Korona** 18.900 Ft 24.800 Ft
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉSSZÁLLODAI ELHELYEZÉS

Hotel soleil****
6720 Szeged, Kelemen László u. 7., Telefon: +36-62/55-65-75
E-mail: info@hotelsoleil.hu, honlap: www.hotelsoleil.hu

A Hotel a városközpontban található, a sétáló utcák, a Klauzál tér szomszédságában, közel 
a Tisza-parthoz, a helyszíntől 10 perc sétára. A szobákban minibár, széf, telefon, egyedileg 
szabályozható légkondicionálás, multimédia felszerelés, szélessávú internet kapcsolat, vala-
mint műholdas LCD televízió áll a vendégek rendelkezésére.
Parkolás: a szálloda nem rendelkezik saját parkolóval, azonban nyilvános parkolási 
lehetőséget ajánl 1000 Ft/ nap áron. 

alfa Hotel***
Szeged, Teréz u. 30. , Telefon: (+36)-62/424-400 
E-mail: info@alfa-hotel.hu, honlap: www.alfa-hotel.hu

A szálloda a belvárostól nem messze található, a rendezvény helyszínétől, 30 percnyi sé-
tára. A szobákban fürdőszobával, színes televízióval, minibárral, telefonnal és internetezési 
lehetőséggel várják a vendégeket.
Parkolás: őrzött, zárt parkolóban 700,- Ft /éj, a környéken ingyenes, nyilvános parkolási 
lehetőség.
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FIZETÉSI HATÁRIDŐKTÁRSASÁGI PROGRAMOK

A részvételi díj, a szállás, és az étkezések díja a jelentkezést követően 
kiküldött számla alapján, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig, a 
rendezvényt megelőzően fizetendő.

VISSZAIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, és a jelent-
kezéskor megjelöltek alapján megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges 
bankszámlaszámot, vagy az előzetesen megadott címre elküldi az átuta-
lási számlát. 
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, 
kérjük hogy pontosan jelölje meg jelentkezési/megrendelő lapján a szám-
lázási nevet és címet, és a költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza 
a szervező irodának.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Esetleges módosítást, lemondást kizárólag írásban, 2012. szeptember 
10-ig fogadunk el.
Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt 
megelőzően 2.500 Ft+Áfa. 
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, 
melynek díja 4.000 Ft+Áfa.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak bale-
set, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, beteg-
ség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll 
módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

NYITÓFOGADÁS
2012. október 18-án 20:00 órától nyitófogadás a Szegedi Nemzeti Szín-
házban.

ZÁRÓFOGADÁS
2012. október 19-én 20:00 órától az SZTE Tanulmányi és Információs Köz-
pontban. 

EBÉD
A kongresszus helyszínén vehető igénybe, díja: 3.500 Ft.
A helyszínen már csak erősen korlátozott számú ebéd rendelésére van 
lehetőség.
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ELÉRHETŐSÉGEKFONTOS IDŐPONTOK

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELÉRHETŐSÉGE:

Prof. Dr. Pajor László
Magyar Urológusok Társasága Elnöke
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
Telefon: +36-62-561-300
Fax: +36-62-561-301
e-mail: pajor.laszlo@med.u-szeged.hu

Dr. Szalay István
A Szervezőbizottság Titkára
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
Telefon: +36-62-490-590/543; 521
Fax: +36-62-490-590/511
e-mail: szalay.i9@citromail.hu

KONGRESSZUSI INFORMÁCIÓ:

CONGRESS & HOBBY SERVICE
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: (62) 484-531, 484-532
Fax:       (62) 450-014
e-mail:    info@congress-service.hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN

http://congress-service.hu/2012/mut

Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2012. június 30.
Előadások bejelentésének határideje: 2012. június 30.
Absztraktok beküldésének határideje:  2012. augusztus 31.
Előadások, poszterek visszaigazolása: 2012. szeptember 15.
Részvétel, ebéd és vacsora lemondás határideje:  2012. október 1.
Hotel díjmentes lemondási határideje: 2012. szeptember 10.
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szakmai szervező:

Magyar Urológusok Társasága
6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
Prof. Dr. Pajor László
Telefon: +36-62-561-300
Fax: +36-62-561-301
e-mail: pajor.laszlo@med.u-szeged.hu 

szervező Iroda:

Congress & Hobby Service
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: +36-62-484-531
Fax: +36-62-450-014
e-mail: info@congress-service.hu

Információk az Interneten:
http://congress-service.hu/2012/mut


