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Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

szeretettel meghívjuk és várjuk a magyar Fül-, orr-, gége és Fej-, Nyaksebész or-
vosok egyesülete Audiológiai szekciójának keszthelyi vándorgyűlésére. Az első 
napi workshop-on és a vándorgyűléshez kapcsolódó szakmai kiállításon bemu-
tatjuk a diagnosztikai munkánkat segítő legújabb műszereket, gyógyszereket és 
alkalmazott módszereket. reméljük, hogy a tudományos program keretében el-
hangzó előadások, poszter-bemutatók mellett a kikapcsolódást jelentő társasági 
programok is emlékezetessé fogják tenni ezt a néhány napot Keszthelyen. 

Jóri József     Kiss József Géza  

A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA 
 2011. szeptember 29 – október 1.

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE  
 balaton Kongresszusi Központ és színház 
 Keszthely, Fő tér 3. 

A VÁNDORGYŰLÉS FŐ TÉMÁI:
 modern differenciáldiagnosztikai módszerek az audiológiában
 Korai hallásszűrés
 Audiológiai határterületek
 implantálható hallássegítő eszközök
 egyéb

SURJÁN LÁSZLÓ EMLÉKÉREM 
A vándorgyűlés megnyitóján sor kerül a surján lászló emlékérem Alapítvány 
Kuratóriuma által adományozott emlékérem átadására.

BÉKÉSY-DÍJ: 
A vándorgyűlés alkalmával kerül sor a békésy pályázat díjának ünnepélyes 
átadására és a díjazott tudományos munka bemutatására.
A kiírás megtekinthető a társaság honlapján: www.orl.hu

A pályázat tárgya: a hallás élettan és a belsőfül kutatás legújabb eredményei 
terjedelme: 10-30 oldal bekötve, 2 példányban. 
beadási határidő: 2011. július 31.
beküldési cím: dr. csokonai vitéz lajos 
szent imre Kórház, Fül-orr-gégészeti osztály 
1115 budapest,tétényi út 12-16. 
elérhetőség: csokonai.vitez@gmail.com 
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WIDEX DÍJ 
A Widex-h Kft. a hagyományoknak megfelelően az idei évben is felajánlja a Wi-
dex díjat. pályázati korhatár 40 év. Az előadások témájának kapcsolatban kell 
lennie a hallásveszteség rehabilitációjával, a hallásjavítással. A díjat kizárólag 
egészségügyi intézményben dolgozó előadók kaphatják. A díjról a hallgatóság 
titkos szavazással dönt. A szavazólapokat a regisztráció során kapják meg. A 
kitöltött szavazólapokat a kijelölt urnába kérjük elhelyezni. A díj átadására 2011. 
október 1-jén, a vándorgyűlés zárásakor kerül sor.
 

RÉSZVÉTELI DÍJ (2011. június 15-ig)

egyesületi tagok       18.000.-Ft
nem egyesületi tagok   23.000.-Ft
kísérők    10.000.-Ft
napijegy      5.000.-Ft
nyugdíjas egyesületi tagok  10.000.-Ft
hallgatók, phd. ösztöndíjasok   10.000.-Ft

A részvételi díjak a jelentkezési határidő (június 15.) utáni jelentkezés esetén 
4.000.-Ft-tal emelkednek.

A regisztrált résztvevők részvételi díja a tudományos programokon és a kiállí-
táson való részvétel, pontszerző igazolás, konferencia táska, badge, program-
füzet, a nyitó fogadáson és a Festetics Kastély látogatáson való részvétel díját 
tartalmazza.

A kísérő családtagok részvételi díja a nyitó fogadás és a Festetics Kastély látoga-
tásának költségeit tartalmazza.  

A napijegy az adott napon a tudományos programokon és a kiállításon való 
részvétel, pontszerző igazolás, konferencia táska, badge és a programfüzet díját 
tartalmazza.

A részvételi díjakban közvetített étkezésként 10.000 Ft kerül továbbszámlázás-
ra.

REGISZTRÁCIÓ
A vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a vándorgyűlés 
honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2011/audi
lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöl-
tésével és visszaküldésével is. 

2011. SZEPTEMBER 29 - OKTÓBER 1.



PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
A vándorgyűlés fő témáihoz előadások és poszterek bemutatása jelenthető be. 
A bejelentett prezentációk elfogadásáról a tudományos bizottság dönt és erről 
az érintettek külön értesítést kapnak. A bejelentést a szervezők csak abban az 
esetben veszik figyelembe, ha a részvételi díj és az összefoglaló a feltüntetett 
határidőig beérkezik. 
Kérjük a 40 évnél fiatalabb első szerzőket, hogy absztraktjukon jelezzék pályázási 
szándékukat a Widex díjra.
Az absztraktok a Fül-, orr-, gégegyógyászat szaklap egyik soron következő 
számában jelennek meg.

POSZTER-MÉRET
max.: 120 x 100 cm  (álló forma) 

ABSZTRAKT INFORMÁCIÓ 
A bejelentett prezentációk összefoglalóit magyar nyelven, az alábbi minta 
alapján kérjük elkészíteni:

Cím
előadó, társszerzők 
munkahely
osztály
témakör: ld. fő témák (a megfelelő téma feltüntetését kérjük)

Az összefoglalót elektronikus formában 2011. június 15-ig kérjük meg-
küldeni a szervező irodának az alábbi útmutatás szerint:
- álló, A/4es 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. 

Az összefoglaló elküldhető:
- interneten történő jelentkezés esetén: 
http://congress-service.hu/2011/audi
 
- interneten email-hez csatolt file-ban. e-mail cím: info@congress-service.hu – 
Kérjük feltüntetni az email tárgyában az előadó nevét és az ”Audi-11” kódot.
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TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS

Szeptember 29. csütörtök 
 15.00 szakmai továbbképző előadások / workshopok
  gyógyszergyártók, hallókészülék gyártók és
  forgalmazók szervezésében
 20.00 Fogadás a vándorgyűlés helyszínén

Szeptember 30. péntek   
 9.00 megnyitó
  békésy-díj átadása
  surján lászló emlékérem átadása
 17.30-ig  bejelentett előadások
 18.00  látogatás a Festetics Kastélyba
  20.30 bankett vacsora a hotel helikon termeiben
 
Október 1. szombat   
 9.00 bejelentett előadások
 12.30 zárszó
  Widex-díj átadása
 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK 

Állófogadás 
2011. szeptember 29. csütörtök 20.00 órakor a vándorgyűlés helyszínén.
díját a regisztrált résztvevők (kivéve napijegy)  és a kísérők részvételi díja tartal-
mazza.

Látogatás a Festetics Kastélyba  
2011. szeptember 30. péntek 18.00 órakor
díját a regisztrált résztvevők (kivéve napijegy)  és a kísérők részvételi díja tartal-
mazza.

Bankett vacsora 
2011. szeptember 30. péntek 20.30 órakor zenés-táncos társasági est a hotel 
helikonban 
díja: 10.500 Ft
   
Ebéd 
2011. szeptember 29-én, 30-án, és október 1-jén a vándorgyűlés helyszínének 
közelében.
díja: 3.200 Ft/ebéd
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
Az alábbiakban felsorolt szálláshelyek a jelentkezéssel egyidejűleg, de utólag is 
igényelhetők. A megrendelések elfogadása a beérkezés sorrendjében történik.
Amennyiben az igényelt szálláshely már betelt, további hasonló kategóriájú 
szálláshelyeket igyekszünk a résztvevőknek biztosítani. A megrendelt szállás a 
számlán feltüntetésre kerülő időpontig előzetesen fizetendő. A megrendelt és 
visszaigazolt, 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:

    1 ágyas 2 ágyas

Hotel Helikon***

economy    11.500 15.400

standard    12.000 16.800

Hotel Kristály***   12.000 16.800

Hotel Via**     9.000 13.600

Wellness Hotel Kakadu***  13.000 17.600

Hotel Bacchus***   13.200 15.800

City Hotel Éden***   13.200 16.900

SZÁLLÁSHELYEK

Hotel Helikon ***  
8360 Keszthely, balatonpart 5., www.hotelhelikon.hu

A szálloda a balaton-parton található, a 
vándorgyűlés helyszínétől 15 percnyi sétára. 
Az ár tartalmazza: a svédasztalos reggelit, az 
uszoda-, szauna- és fitnessterem használatát.
parkolás: 400 Ft / nap, sorompóval védett 
parkolóban.

Hotel Kristály ***
8360 Keszthely, lovassy s. u. 20., www.kristalyhotel.hu

A szálloda a belvárosban található, a 
vándorgyűlés helyszínétől 10 percnyi sétára. 
Az ár tartalmazza: a svédasztalos reggelit, és 
a wellness-részleg korlátlan használatát.
parkolás: díjmentes utcai parkolás
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Hotel Via **
8360 Keszthely, balatonpart 15., www.hotelvia.hu

A szálloda a balaton-parton található, a 
vándorgyűlés helyszínétől 15 percnyi sétára. 
Az ár tartalmazza: a büféreggelit.
parkolás: térítésmentes a zárt udvaron.

Wellness Hotel Kakadu ***
8360 Keszthely, pázmány p. u. 14., www.kakaduhotel.hu

A szálloda a belvárosban található, a 
vándorgyűlés helyszínétől 25percnyi sétára. 
Az ár tartalmazza: a svédasztalos reggelit, 
a korlátlan szauna, pezsgőfürdő, gőzkabin, 
cardio-gépek használatát, Wi-Fi hozzáférést.
parkolás: térítésmentes zárt parkoló.

Hotel Bacchus ***
8360 Keszthely, erzsébet királyné u. 18., www.bacchushotel.hu

A szálloda a belvárosban található, a 
vándorgyűlés helyszínétől 5 percnyi sétára. 
Az ár tartalmazza: a reggelit, valamint a 
Wi-Fi csatlakozást.
parkolás: 1.200 Ft / nap.

City Hotel Éden ***
8360 Keszthely, Kisfaludy u. 11., www.hoteleden.hu

A szálloda a belvárosban található, a 
vándorgyűlés helyszínétől 5 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza: a reggelit, valamint a 
Wi-Fi csatlakozást.
parkolás: 1.600 Ft / nap a mélygarázsban.
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FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az étkezések díja a jelentkezést követően kiküldött 
számla alapján, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig, a vándorgyűlést 
megelőzően fizetendő.

FONTOS IDŐPONTOK
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje  2011. június 15.
Absztraktok beküldésének határideje:  2011. június 15.
előadások, poszterek visszaigazolása     2011. július 15.
szállás díjmentes lemondása   2011. június 30-ig
részvétel, étkezések díjmentes lemondása  2011. szept. 1-ig

A szervező iroda címe

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/2011/audi 

A Szervezőbizottság címe
szte szent-györgyi Albert orvos- és gyógyszerésztudományi centrum 
általános orvostudományi Kar, 
Fül-orr-gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
dr. habil.  Kiss józsef géza  ph.d.
/a szervezőbizottság elnöke/
6725 szeged, tisza lajos Krt. 111.
tel.: (62) 545-313,  545-310
Fax: (62) 545-848
kjg@sslx.orl.szote.u-szeged.hu
 


