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TÁRSASÁGI PROGRAMOK

Nyitófogadás 2010. november 4. 20.00
Bankett vacsora 2010. november 5. 20.00

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

A kongresszusi titkárság kedvezményes áron biztosít szállodai 
elhelyezést a résztvevőknek. A várható létszámhoz képest 
elegendő mennyiségű szoba áll rendelkezésre a kongresszus 
helyszínén, melyek kiosztása a megrendelések beérkezésének 
sorrendjében történik.

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a 
reggelit és az adókat.  A szállásról bővebb információ a 
kongresszusi weboldalon olvasható. 

A Vendégházban:
Egyágyas szoba:  15.300 Ft
Kétágyas szoba:  18.800 Ft

A Kastély,  a Fürdőház, az Udvarház és az Élménybirtok 
épületeiben:  
Egyágyas szoba:  20.300 Ft
Kétágyas szoba:  26.600 Ft

Az igényelt szállás foglalását a teljes szobaár előzetes befize-
tése biztosítja.

FONTOS TUDNIVALÓ

A kongresszusi titkárság csak a megadott határidőig és az 
előzetesen foglalt szobakontingens mértékéig tudja garantálni a 
szállásfoglalást a megadott feltételekkel. Határidő utáni foglalá-
sok esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az Asszisztencia Kft-vel, 
ahol igyekeznek az Ön segítségére lenni.

Szállásfoglalási határidő: 2010. október 4. 
A lefoglalt szállás díjának befizetési határideje: 2010. október 4.

A ki nem fizetett szobák foglalása a fenti határidőn túl sajnos 
nem biztosított.

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

A beérkezett jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatásokat, 
az adatok rögzítését követően, az Asszisztencia Kft. munkatár-
sai az Ön számára visszaigazolják. A visszaigazoláshoz 
megküldik az Ön által a fizetéshez igényelt postai csekket, 
illetve átutalási számlát.
Ha költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti, kérjük, 
pontosan jelölje meg a jelentkezési lap megfelelő rovatában a 
számlázási nevet és címet, valamint a kapcsolattartó nevét és 
telefonszámát, mivel a számla utólagosan nem módosítható. 

Bankkártyás fizetés esetén kérjük, kitöltve jutassa el a 
kongresszusi iroda részére a bankártyás fizetés engedélyezési 
űrlapot, amely weboldalunkról tölthető le. 

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra 
kérjük teljesíteni:
ASSZISZTENCIA Kft.
K&H Bank Zrt., 1133 Budapest, Pozsonyi út 77-79.
Bankszámlaszám: 10401000-50515048-57501006
SWIFT: OKHBHUHB

A részvételi díj étkezést is tartalmaz (kávészünetek, nyitó-
fogadás, ebéd), mely a hatályos törvények értelmében a szám-
lán külön, megbontva, közvetített étkezésként kerül 
feltűntetésre.

A banki átutaláson, illetve a posta csekk feladóvevényén kérjük, 
minden esetben tűntesse fel a jelentkező nevét és az „4MATT” 
feliratot. 

A jelentkezés elküldésével a feltételeket a résztvevő elfogadja.

HATÁRIDŐK

2010. szeptember 10.  Előadás bejelentés
2010. szeptember 30. Előadások visszaigazolása 
2010. október 4.              
2010. október 4.                
2010. november 1.           

                          Kongresszusi titkárság

                    ASSZISZTENCIA Szervezõ Kft.
               1055 Budapest, Szent István körút 7.
       Telefon: (06 1) 350 1854, Fax: (06 1) 350 0929
                          www.asszisztencia.hu
                     andrologia@asszisztencia.hu

www.asszisztencia.hu

Értesítő

               

Jelentkezési határidő
Szállásdíj befizetésének határideje
Szállásfoglalás határideje



KÖSZÖNTŐ

A közelmúltban önállósult Magyar Andrológiai Tudományos 
Társaság immár IV. Kongresszusára készül.
A helyszín ezúttal is gondosan kiválasztott, eddig Andrológiai 
Kongresszus ebben a térségben nem volt, új szakemberek 
kapnak lehetőséget a rendezésre.
A nemzetközi szakemberek felkérése változtalanul az európai 
andrológiai élvonalat célozza. A választott témák a határterü-
leteket is érintik. Érdekes, mozgalmas kongresszust 
szervezünk.
A korábbi években megszokott érdeklődésnek megfelelően 
nagyszámú résztvevőt várunk a szokott szeretettel, a szokott 
színvonalon.
A kongresszus akkreditálása folyamatban van.
Szeretettel várunk mindenkit Bikalon. 

Prof. Dr. Papp György
a MATT Elnöke

A Kongresszus elnöke
Prof. Dr. Papp György

Helyi Szervezőbizottság 
Dr. Fél Pál
Dr. Sipos Béla

Tudományos Bizottság 
Dr. Balogh István                  Dr. Mátyás Szabolcs
Prof. Dr. Berényi Mihály    Prof. Dr. Papp György
Dr. Kopa Zsolt                  Dr. Rosta Kálmán Gábor
Dr. Lantos István                  Prof. Dr. Szöllősi János

FŐ TÉMÁK

 Jog és etikai szakmapolitika
 Férfimeddőség, idősödő férfi
 Férfiak szexuális zavarai és pszichés vonatkozásai
 Asszisztált reprodukció és krioprezerváció
 Andrológiai esetismertetés

ABSZTRAKT BEKÜLDÉS

Az előadások bejelentése kizárólag on-line módon, az Interneten 
keresztül lehetséges. A kongresszusi weboldal 
(www.asszisztencia.hu) megfelelő menüpontját választva lehet 
belépni az ABSZTRAKT KÜLDŐ RENDSZERBE. 
Az ily módon történő bejelntés biztosítja a szerzők számára az állandó 
ellenőrzés és aktualizálás szabadságát. Az absztraktokat csak a 
beküldők módosíthatják, így annak helyességéért is ők felelősek. 
Minden egyes módosítást azonnal visszajelez a rendszer e-mailben, 
csatolt pdf állomány mellékletben. 
A szóbeli előadások időtartama 8 perc.

Technikai eszközök
A prezentációkhoz magyar nyelvű Microsoft PowerPoint 2007 
szoftverrel ellátott számítógép és projektor áll rendelkezésre. 
Előadását kérjük, USB pendrive-on vagy CD-n hozza magával a 
kongresszusra. 
Ha a számítógépes prezentáció elkészítése akadályba ütközik, 
kérjük, jelezze azt az Asszisztencia Kft. felé.

Egy előadótól egy szponzorált előadást tudunk elfogadni. 

Absztrakt beküldési határidő: 2010. szeptember 10. 
Absztrakt visszaigazolások határideje: 2010. szeptember 30.

TERVEZETT PROGRAM

13:00                              Megnyitó 
13.00 – 17.00             Tudományos program
                              Nyitófogadás

 9:00  – 12:30             Tudományos program
12:30 – 14:30             Ebédszünet 
14.30 – 18.00             Tudományos program
                              Bankett vacsora

 9:00  – 13:00            Tudományos program
13:00                            Zárás

A kongresszusi programfüzet a helyszínen kerül átadásra. A program-
ról addig is tájékozódhat a folyamatosan frissülő kongresszusi webol-
dalon. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK

MATT tagok részére                                      
MATT pártoló tagok részére                                      
MATT tagsággal nem rendelkezők                       
Nyugdíjasok                                                      
Műtősök, asszisztensek, nővérek                       
35 év alattiak                                                     
Kísérők                                                                     
Helyszíni regisztráció                                      

A részvételi díj tartalma
                                         Regisztrált 
                                                        résztvevők           Kísérők
Előadásokon való részvétel                 
Táska, névkitűző                                  
Részvételi igazolás                                  
Nyitófogadás, kávészünetek                              
Pénteki ebéd                                                
Kísérői program                                             

A részvételi és kísérői díjak a Nyitófogadást és a pénteki ebédet 
tartalmazzák, azonban a bankett vacsorát nem. A pénteki bankett 
vacsorára kedvezményes jegyek vásárolhatók.
Kérjük, részvételi szándékát a regisztráció kitöltésekor jelezze!
Bankett vacsora jegy regisztráltaknak: 4.000 Ft/fő
Bankett vacsora jegy látogatóknak: 8.000 Ft/fő

REGISZTRÁCIÓ

A jelentkezés online regisztrációval működik a www.asszisztencia.hu 
weboldalon keresztül. 
Jelentkezési határidő: 2010. november 1. 
Ezután a határidő után küldött regisztrációk esetében a visszaigazo-
lás nem garantált, azonban a helyszíni regisztráció lehetséges. 

AKKREDITÁCIÓ

A rendezvény akkreditációja folyamatban van, a pontos információk-
ról később adunk tájékoztatást.

18.000 Ft
21.000 Ft
25.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
18.000 Ft
30.000 Ft

2010. november 4. (csütörtök)

2010. november 5. (péntek)

2010. november 6. (szombat)

20.00

20.00


