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2021 októberében Sárváron döntött úgy a MÜTT közgyűlése, hogy 2022-ben éves 

kongresszusunkat Esztergomban rendezzük meg. Tekintettel arra, hogy 

reményeink szerint októberben a korona vírus okozta járványveszély lehetővé 

teszi a személyes megtartandó kongresszust, a MÜTT Elnöksége elkezdte a 

kongresszus szervezését. 

A kongresszus helyszíne Grand Hotel Esztergom, amelyet személyesen 

felkerestünk, hogy valóban alkalmas helyszínt találjunk. 

A 4 csillagos superior szálloda 2021 nyarán nyitotta kapuit Esztergom szívében, 

a Prímás-szigeten, festői környezetben. 

 

 

A lobbyba érkezve grandiózus terek, kifinomult, modern design fogadja a 

vendégeket. 131 igényesen berendezett szobát és 18 tágas luxus lakosztályt kínál 

4 szinten, némelyikből csodás panoráma nyílik az esztergomi bazilikára. 

A szálloda konferencia- és tárgyalótermei a legkülönbözőbb céges rendezvények 

helyszínéül szolgálnak a modern beépített technikai felszereltségükkel. 



 

 

Kongresszus programja a korábbi évekhez hasonlóan alakulna.2022. október 6-

án 13 órakor  lenne a megnyitó, melyet a plenáris előadások, majd a Tóth Imre 

emlékérem átadása és a díjazott prezentációja követne. 

Délután 16.00 órai kezdéssel tervezünk egy kisvonatos városnézést – ez érintené 

Párkányt is -, majd Esztergomba visszatérve a Bazilika mellett található Primás 

étteremben vacsoráznánk. 

 

 



 

A programban 2022. október 7-én 9.00 órától tudományos előadások (1 

szünettel), 12.00 órától ebéd, 14.00-18.00 óráig (1 szünettel) előadások, 20.00 

órától a szállodában bankett vacsora szerepelne. 

2022. október 8-án  8.00 órai kezdettel vezetői értekezletet,  9.00-10-ig 

Közgyűlést tervezünk, amit 10.00-12.00 óráig (1 szünettel tudományos 

előadások követnek. A zárszó elmondására és a Kongresszus zárására 

előreláthatólag 12.00 órakor kerülne sor . 

A kongresszus fő témaköre: 

Foglalkozás-egészségügy a XXI. században 

A programot akkreditálásra benyújtottuk az OFTEX-be. (Az elmúlt évben 48 

kreditpont volt a kongresszus értéke.) 

A kongresszusra kizárólag a MÜTT irodáján keresztül lehet jelentkezni (ez 

értendő a szállodai foglalásra is). Ahogy megkötöttük a szerződéseket a 

kongresszus lebonyolításában résztvevő partnerekkel honlapunkra felkerülnek a 

jelentkezési lapok, illetve az előadás bejelentők. 
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