
A MAGYAR  
TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 
2012. ÉVI KONGRESSZUSA  
ÉS FIATALOK FÓRUMA

2012. június 7-9.
Hotel Eger & Park 
Eger

é r t e s í t ô

www.mtrauma.hu
www.asszisztencia.hu

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

A beérkezett Jelentkezési Lapon megrendelt szolgál-
tatásokat az adatok rögzítését követôen visszaigazoljuk. 
A visszaigazolással együtt megküldjük az Ön által 
igényelt postai csekket, vagy átutalási számlát. 
Amennyiben költségeit intézete, szponzora vagy cége  
fizeti, kérjük, jelölje meg a „Számlázási cím” rovatban  
a pontos számlázási nevet, címet, valamint a kapcsolat-
tartó elérhetôségét, mivel számlánkat utólagosan nem 
módosíthatjuk.

A regisztrációs díjak étkezést is tartalmaznak, melyet 
a hatályos törvények értelmében a számlán külön, 
megbontva, közvetített étkezésként tüntetünk fel. 
A számlán a megrendelt szolgáltatás helyett más 
megnevezés nem adható meg.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számla-
számra kérjük teljesíteni: 
Asszisztencia Kft.
K&H Bank ZRt. | H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.
Swift: OKHBHUHB 
IBAN: HU13 1040 1000 5051 5048 5750 1006

Kérjük, a banki átutaláson, illetve a postai csekk feladó-
vevényén minden esetben tüntesse fel a jelentkezô nevét, 
és a "12TRAUMA" feliratot!

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

A Kongresszusi titkárság kedvezményes áron biztosít 
szállodai elhelyezést a résztvevôknek. A várható lét-
számhoz képest elegendô szoba áll rendelkezésre, 
melyek kiosztása a megrendelések beérkezésének 
sorrendjében történik. 

Hotel Eger*** & Park****
Eger szárny*** Park szárny****

1 ágyas szoba:  
Ft / szoba / éj Ft 18.650 Ft 25.420 Ft

2 ágyas szoba:  
Ft / szoba / éj Ft 23.750 Ft 31.190 Ft

A feltüntetett árak szoba / éj díjat jelölnek, tartalmazzák 
a büféreggelit, az adókat, valamint a wellness szolgál-
tatásokat.

További szálláshelyek 
Hungest Hotel Flóra ***
Hotel Szent István Eger***
Hotel Villa Völgy ***

A szállodákról részletes információ, valamint szállásfoglalási  
lehetôség a www.assszisztencia.hu weboldalon található.

FONTOS TUDNIVALÓ
Szobafoglalást csak a megadott határidôig és az elô-
zetesen foglalt szobakontingens mértékéig tudjuk 
garantálni a megadott feltételekkel. Határidô utáni 
foglalások esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk és 
mi természetesen igyekszünk ez esetben is segíteni.

Szállásfoglalási határidô: 2012. május 1. 
Szállásdíj befizetésének határideje: 2012. május 1. 

A ki nem fizetett szobák foglalását a fenti határidôn túl 
sajnos nem tudjuk biztosítani.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
2012. május 1. elôtti lemondás esetén a részvételi díj 
80 %-a visszatéríthetô
2012. május 1. utáni lemondás esetén visszatérítésre
nincs mód, de helyettesítés elfogadható.

FONTOS DÁTUMOK
Absztrakt beküldési határidô:  2012. február 1.
Absztrakt visszaigazolási határidô: 2012. március 15.
értesítés elôadások elfogadásáról: 2012. március 31.
Kedvezményes regisztrációs határidô: 2012. május 1.
szállásfoglalási és befizetési határidô: 2012. május 1.

KONGRESSZUSI TITKÁRSÁG

ASSziSztenciA SzervezÔ KFt.
1055 Budapest, szent István krt. 7.
tel.: (1) 350 1854
Fax: (1) 350 0929
e-mail: trauma@asszisztencia.hu
www.asszisztencia.hu



tisztelt Kollégák!
A Magyar Traumatológus Tár-
saság 2012. évi Kongresszu- 
sának és Fiatalok Fórumának  
Eger adhat otthont. Itt alapította  
242 éve Markhot Ferenc az elsô 
magyar Scola Medicinalist. 
Ebben a városban elsôk között 
alakult önálló Traumatológiai 
Osztály az ötvenes évek közepén. Szakmánknak külö- 
nösen fontos, hogy a magyar traumatológiai implan-
tátumgyártás és fejlesztés döntô többsége szintén 
Egerhez kötôdik. 2012-ben a tudományos rendezvényün-
kön a friss sérülések ellátására koncentrálunk. Várunk 
mindenkit, akit a meghirdetett témaköreink érintenek és 
érdekelnek. Jöjjenek ebbe a varázslatos kisvárosba, mely  
egyaránt büszke a törökökkel való küzdelem és együtt-
élés, a barokk kor emlékeire és épületeire. Eger a Bükk  
hegység dél-nyugati kapuja ma borkultúrájával, oktatási  
és kulturális intézményeivel, termálforrásaival, vendég-
szeretetével csalogatja látogatóit.

Dr. turchányi Béla 
A kongresszus elnöke 
Tanszékvezetô egyetemi docens, Debreceni Egyetem OEC
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék

A SZERVEZôbIZOTTSÁG 
elnök:  Ács Géza
tagok:  Bódi timea    Molnár István
  Gallovics tamás    turchányi Béla

A TUDOMÁNYOS bIZOTTSÁG
elnök:  turchányi Béla
tagok:  Balogh József     Noviczki Miklós
                Kincses Miklós    Valló János
    Mike György                 

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
A Kongresszus fô témái
1. Gerincsérülések
2. Innováció, kutatás
3. ízület közeli törések felsô végtagon a radius és 

scaphoid kivételével
4. Nosocomialis fertôzések traumatológiai vonatkozásai
5. Polytrauma management
6. sportsérülések
7. Varia

FIATALOK FÓRUMA
A Fiatalok Fórumára benyújtott absztraktokat kérjük 
az on-line absztrakt beküldô rendszerben a fô témák 
megadásakor jelölni. A Fórumra csak azon absztrak-
tok jelenthetôk be, melyeknél mind a szerzô, mind  
az összes társszerzô 35 éven aluli.

ELôADÁS TíPUSOK
A tudományos program a fent nevezett témákban be-
nyújtott szóbeli elôadásokból, illetve poszterekbôl áll.

ELôADÁSOK bEjELENTÉSE
A kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag 
on-line módon, az interneten keresztül lehetséges.  
A kongresszusi weboldal (www.asszisztencia.hu) meg-
felelô menüpontját választva lehet belépni az absztrakt-
küldô rendszerbe.
Az absztraktokat csak a szerzôk módosíthatják, így annak 
helyességért is ôk felelôsek.
Az absztraktokkal kapcsolatos mindenfajta levelezést 
kérjük e-mailben bonyolítani. Kérjük, hivatkozásul min- 
den esetben használja az absztrakt mentésekor auto-
matikusan generált absztrakt számot (pl.: A-0001).

Absztrakt beküldési határidô: 2012. február 1.
A Tudományos Bizottság a bejelentett elôadás(ok) elfo-
gadásáról 2012. március 15-ig tájékoztatást küld.

A Tudományos Bizottság az elôadás(ok) beosztásáról, 
pontos idôpontjáról, idôtartamáról, az üléselnökök 
nevérôl, valamint egyéb fontos tudnivalókról 2012.  
április 15-ig küld értesítést.

TERVEZETT PROGRAM

2012. június 7. - csütörtök
    Délelôtt      Fiatalok Fóruma

    Délután Megnyitó
elôadások

    este     Nyitófogadás

2012. június 8. - péntek
    Délelôtt elôadások

    Délután      elôadások

    este Bankett vacsora

2012. június 9. - szombat
    Délelôtt elôadások

14:00 Kongresszus zárása

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kongresszus ideje
2012. június 7-9.

A kongresszus helyszíne
Hotel eger*** & Park****
3300 eger, szálloda u. 1-3.

REGISZTRÁCIÓ ÉS bEFIZETÉS

Regisztrációs díj
Díjtípus

2012. május 1-ig 
történô 

befizetés esetén

2012. május 1. 
után történô 

befizetés eseténTeljes részvétel
MTT tag 35 év felett 15.000 Ft 19.000 Ft
Nem MTT tag 22.000 Ft 26.000 Ft
MTT tag 35 év alatt 10.000 Ft 14.000 Ft
Mûtôs, 
gyógytornász, nôvér 8.000 Ft 12.000 Ft

Nyugdíjas térítésmentes térítésmentes
Kísérô 10.000 Ft 10.000 Ft
Bankett vacsora  8.000 Ft 8.000 Ft

A regisztrációs díj tartalma résztvevôk Kísérôk

Kongresszuson való részvétel ●
Kongresszusi táska ●
Programfüzet ●
Névkitûzô, részvételi igazolás ●
Kávészünetek, nyitófogadás ● ●
Kísérôi program ●

A részvételi díj étkezést is tartalmaz (fogadás, kávészünetek), 
mely a hatályos törvények értelmében a számlán külön, 
megbontva, közvetített étkezésként kerül feltüntetésre.

jELENTKEZÉS MÓDjA

Hagyományos módon: az Asszisztencia Kft. webolda-
láról letölthetô Jelentkezési Lap kitöltésével, és a Kong-
resszusi Titkárság címére való visszaküldéssel történik.
On-line módon: az Asszisztencia Kft. weboldalán ke-
resztül  (www.asszisztencia.hu).
Mindkét esetben hivatalos visszaigazolást küldünk 
Önöknek az igényelt postai csekk vagy átutalási számla 
kíséretében.


