Magyar Urológusok
Társasága
XXII. Kongresszusa
és továbbképző tanfolyama

2017. 10.26-28.

Pécs, Kodály Központ

Tisztelt Kollégák, Kolléganők!
Nagy Lajos király 1367-ben alapította meg Pécsett az első magyar egyetemet.
Hosszas, kanyargós életút, történelem után, amit nevezhetünk többlépcsős integrációs
folyamatnak is, jutottunk el napjainkig, aminek következtében létrejött a Pécsi Tudományegyetem.
A PTE napjainkra az ország egyik legnevesebb tíz karral működő, világszínvonalú képzést nyújtó,
regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált.
Az egyetem alapításának 650. évfordulóján, MUT és a Pécsi Urológiai Klinika közös
szervezésében kerül megrendezésre a Magyar Urológusok Társasága 2017 évi Nemzeti
Kongresszusa. Pécs a magyar tudomány történelmének kiemelkedő helyszíne ami lenyűgözi,
ugyanakkor a város mediterrán atmoszférájával épületeivel, hangulatos tereivel és teraszaival
elvarázsolni képes a látogatót.
Egy kongresszus viszont csak akkor tudja a hallgatóságot az előadótermekbe vonzani, ha
minden résztvevő megtalálja a számára leérdekesebb témákat, előadásokat, posztereket. A pécsi
Klinika kollektívájának sok éves rendezői, szervezői tapasztalata úgy gondolom kellő garancia
a tartalmas tudományos programra, tanulságos konzultációkra. A város és környéke egyben
fantasztikus háttere a jó hangulatú kulturális programoknak.
Biztos vagyok benne, hogy a város az egyetem, mint korábban mindig maradandó, felejthetetlen
élményt nyújtó rendezvény gazdája lesz .
Sok szeretettel várunk mindenkit a MUT 2017 évi Nemzeti kongresszusán Pécsett.
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és Baleseti Központ
a Magyar Urológus Társaság elnöke

A kongresszus főtitkára
Prof. Dr. Tenke Péter
osztályvezető főorvos
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A kongresszus fő témái
• Uroonkológia
• Urogynecologia
• Uroinfektológia és egyéb
határterületek
• Műtéttechnika
• Experimentalis urológia
• Varia

Akkreditáció
A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által SE-TK/2017.II/00120 kódszámon akkreditált
szabadon választható továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke orvosok számára,
tesztírással 48 pont.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható:
1. andrológia 2. urológia

Előadás megtartása, összefoglalójók küldése
A szakorvosok, szakdolgozók előadás megtartására és poszter bemutatására egyaránt jelentkezhetnek.
Az előadások és a poszterek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt. A beérkező összefoglalók
számának függvényében az előadások egy része poszter formájában kerülhet bemutatásra. A kongresszuson elhangzó előadások és poszterek összefoglalóit megjelentetjük.
Csak az elektronikusan elküldött előadásokat áll módunkban elfogadni, mely a
www.convention.hu cím alatt érhető el.
Az összefoglalókat magyar nyelven, maximum 2.500 karakter terjedelemben, a cím, a szerzők
nevének és munkahelyének feltüntetésével kérjük az online absztrakt felületre feltölteni (www.convention.hu) szíveskedjenek.
Tudományos összefoglalók nyomdai követelményei:
• összefoglaló: bevezetés, beteganyag és módszer,
• előadóneve, elérhetőség
eredmények, következtetés bontásban
• cím
•
szerzők nevei, munkahelyeik
• előadás módja
Tudományos összefoglalók beadási határideje: 2017. július 2., vasárnap - 23:59.
A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni. Az előadások, összefoglalók elfogadásáról 2017. augusztus 2-ig írásbeli értesítést
küldünk elektronikus postával.
Az elfogadott poszterek mérete: 1,0 m x 0,85 m (álló formátumban).
Az összefoglalókkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak munkatársunkhoz: Libárdi Levente,
Convention Budapest Kft. (szervező); E-mail: llibardi@convention.hu.
Technikai lehetőségek: Minden teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.

Regisztráció
A 2006. XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: “Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat” (kérjük
a fenti rendelkezés figyelembe vételét a *-val jelölt szolgáltatásoknál).

A tudományos programok és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban kapott
névkitűzővel és meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket kérjük.
Regisztráció a kongresszus helyszínén 2017. október 25-én, szerdán 17.00-21.00 óra között
2017. október 26-án, csütörtökön 07.30-18.00 óra között, 2017. október 27-én, pénteken 08.00-17.00 óra között, 2017. október 28-án, szombaton 08.00-11.00 óra között lehetséges.

Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
2017. augusztus 30-i
jelentkezéssel

2017.augusztus 30-a
utáni jelentkezéssel

Regisztráció MUT tagok részére

20.000 Ft /fő

30.000 Ft /fő

Regisztráció nem MUT tagok részére

25.000 Ft /fő

35.000 Ft /fő

díjmentes

díjmentes

Kísérők regisztrációs díja

4.000 Ft /fő

6.000 Ft /fő

Egyetemi hallgatók, tényleges nyugdíjasok, rezidensek,
PhD hallgatók, szakdolgozók regisztrációs díja
kávészüneti ellátás nélkül

10.000 Ft /fő

12.000 Ft /fő

Napijegy (csak egyik napra vehető igénybe,
kreditpontot nem ad) 26-án, 27-én, 28-án

12.000 Ft /fő

15.000 Ft /fő

Egészségügyi szakdolgozók részvételi díja
(elfogadott előadással)

Regisztrációs díj tartalmazza: névkitűzőt, tudományos programon való részvételt, kiállítás
megtekintését, programfüzetet, kongresszusi táskát, kávészüneti ellátást, amely a számlán külön
sorban, bontva 5.000 HUF értékben kerül feltüntetésre.
Napijegy tartalmazza: névkitűzőt, tudományos programon való részvételt, kiállítás megtekintését,
programfüzetet, kongresszusi táskát. Kreditpontot a napi részvétel nem tartalmaz.
Kísérők részvételi díjának tartalma: a kiállítás megtekintése,
részvétel lehetősége a kongresszus programjain.

Fakultatív szolgáltatások

(nem részei a regisztrációs csomagnak)
2017. augusztus 30-i
jelentkezéssel

2017.augusztus 30-a
utáni jelentkezéssel

Kongresszusi ebéd október 26-án:

5.000 Ft /fő

5.000 Ft /fő

Kongresszusi ebéd október 27-én:

5.000 Ft /fő

5.000 Ft /fő

Kongresszusi ebéd október 28-án:

5.000 Ft /fő

5.000 Ft /fő

Nyitókoncert október 26-án:

ingyenes

ingyenes

Nyitófogadás október 26-án:

7.500 Ft /fő

8.500 Ft /fő

Bankettvacsora október 27-én:

9.000 Ft /fő

10.000 Ft /fő

Szálláslehetőségek
Szállást a regisztrációs lapon vagy a rendezvény weboldalán jelzett szállodákban tudunk biztosítani.
2017. szeptember 26-a után szállást nem áll módunkban garantálni a regisztrációs lapon jelölt
szállodákban. A szállodákat a visszajelzések sorrendjében töltjük. A kitöltött regisztrációs lap
visszaküldését követően postázzuk a regisztrációs és szállásdíj befizetéséhez szükséges csekket.
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és
szállásköltsége bankszámlánkra vagy postai úton hozzánk beérkezik. A kitöltött regisztrációs lap
visszaküldését követően postázzuk a regisztrációs és szállásdíj befizetéséhez szükséges csekket.
Amennyiben szállásdíja nincs kifizetve 30 nappal a rendezvény előtt, a szállásfoglalást automatikusan töröljük. Számlát csak a regisztrációs lapon jelzett címre tudunk kiállítani, befizetésének
beérkezése után. A számlát elektronikus formában (e-mail) küldjük a regisztrációs lapon megadott
e-mail címre. A számla kiállítása után másik számlát küldeni, számlát korrigálni nem áll módunkban.
Kérjük, hogy a csekken a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni nevét.
Amennyiben befizetési csekkét elveszíti, bármely postahivatalban kérhet postai utalványt. Ezen esetben a befizetési cím: Convention Budapest Kft., H-1036 Budapest, Lajos u. 66. „A” lh., 4. em.

Számlázás, lemondás, visszafizetés
A regisztrációs lapon jelzett szolgáltatásokat tartalmazó számlát a Convention Budapest Kft, kizárólag elektronikus formában (e-számla) küldi a megadott e-mail
címre.
Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése annak elküldése után 2017. szeptember 26-ig
30%-os kötbérrel lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os. Szálláslemondást 2017. szeptember 26-a után nem fogadhatunk el a kötbéres szerződések miatt.
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt regisztrációs lap használatát.
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy mindennemű visszaigazolást, számlát elektronikus postán
küldünk, így a végleges programot és a részvételi információkat is. Ehhez e-mail címe elengedhetetlenül fontos! Kérjük, adja meg ezt a regisztrációs lapon.
A kongresszus szervezése és eseményei követhetőek a MUT honlapján, amelynek címe:
www.magyurol.hu.
Szervezési információkat és regisztrációs lehetőséget (online regisztráció, összefoglalók elküldése) a Convention Budapest Kft. honlapján talál: www.convention.hu

Kongresszusi információ
Papp Zsombor
cégvezető
Convention Budapest Kft.
H-1036 Budapest, Lajos u. 66.
Telefon: +36 1 299 0184, -85, -86, Fax: +36 1 299 0187
E-mail: zspapp@convention.hu
www.convention.hu

