
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Tisztelt Nephrologus Társaim! 

 Tisztelt Munkatársaink! 

 
 
 
 A Magyar Nephrologiai Társaság 2010. október 21-23. között tartja                   
XXVII. Nagygyűlését a szegedi felújított Forrás Szállodában. 
 Társaságunk mindig büszke lehetett szakmai eredményeire, összefogására és a betegek 
érdekérvényesítésére. Mindehhez alapvető, az országban jó néhány éve kialakult, kiemelkedő 
színvonalon tevékenykedő alkotóműhelyek munkája. A magyar nephrologiának számos 
nemzetközileg is jól ismert és elismert szakembere van. A Társaság biztosítja tagjainak a 
hozzáférést az angol nyelvű (Kidney and Blood Pressure Research) szakmai folyóirat 
cikkeihez, valamint kiadja saját magyar nyelvű (Hypertonia és Nephrologia) szakmai 
folyóiratát, melynek forrása a magyar nephrologusok szenvedélyes kutatómunkája, amely 
minden gazdasági nehézséggel dacolva változatlanul magas színvonalú. 
 Ez a különleges értékű tevékenység tudományos találkozóink, kongresszusaink 
sikerének záloga, amelyet az idén meglepetésnek szánt, az országban is egyedinek számító 
környezetben fogunk megrendezni. 
Reméljük, hogy mind szakmailag, mind kulturálisan maradandó emlékeket fogunk nyújtani! 
 Kérem Önöket, hogy minél többen küldjék el tudományos munkájuk összefoglalását, 
jelenjenek meg előadással, aktív részvétellel is járuljanak hozzá a XXVII. Nagygyűlés 
sikeréhez. 
 
Kívánok munkájukhoz továbbra is sok sikert és örömet!  
 
Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit 
októberben, Szegeden! 
 

Szeged, 2010. április 
 
 
 

 
        Prof. Dr. Túri Sándor            Dr. Kárpáti István 
a Magyar Nephrologiai Társaság  a Magyar Nephrologiai Társaság  
  elnöke     főtitkára 

 



  

  

 
A Nagygyűlés védnöke: 
 

Dr. Vécsei László akadémikus, egyetemi tanár, SZTE ÁOK dékán 
 
A Nagygyűlés elnöke: 

Dr. Túri Sándor egyetemi tanár, klinikaigazgató 
SZTE ÁOK, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ 
6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. 

 
A Nagygyűlés Szervező Bizottsága: 

 

elnök:  Dr. Túri Sándor, egyetemi tanár 
tagok:  Dr. Kárpáti István, tanszékvezető egyetemi docens 
  Dr. Ábrahám György, egyetemi tanár 
  Dr. Haszon Ibolya, egyetemi docens 
  Dr. Kemény Éva, orvosigazgató 
  Dr. Zakar Gábor, orvosigazgató 

 
A Nagygyűlés Tudományos Bizottsága: 
 

elnök:  Dr. Balla József, egyetemi tanár 
titkár:  Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi docens 
tagok:  Dr. Kiss István, tanszékvezető egyetemi docens 
  Dr. Nagy Judit, egyetemi tanár 
  Dr. Reusz György, egyetemi tanár 

  Dr. Rosivall László, egyetemi tanár 
  Dr. Szegedi János, c. egyetemi docens 
  Dr. Zakar Gábor, orvosigazgató 
 

A Nagygyűlés szervezője: 
MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft.  
1051 Budapest, Nádor u. 36. 
Tel: 06 1 311-6687, 06 1 312-2389; Fax: 06 1 383-7918 
Szervező: Szalma Márta 
E-mail: szalma.marta@motesz.hu 
Regisztráció: Veres Gabriella  Szállásinformáció: Szepesi Gizella 
E-mail: veres.gabriella@motesz.hu  E-mail: szallas@motesz.hu 
Internet: http://www.motesz.hu/Kongresszusi és Utazási Iroda 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
 
A Nagygyűlés időpontja: 2010. október 21-23. 
A Nagygyűlés helyszíne: Hunguest Hotel Forrás**** 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24. 
 
Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2010. október 21., 09.30 
 

mailto:veres.gabriella@motesz.hu
http://www.motesz.hu/Kongresszusi


   

 

 
Helyszíni regisztráció: 

2010. október 20. (szerda)  16.00 - 19.00 
2010. október 21. (csütörtök)    8.00 - 18.00 
2010. október 22. (péntek)      8.00 - 19.00 
2010. október 23. (szombat)    8.00 - 13.00 

 
Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) 
A kongresszuson való részvételhez kérjük, töltsék ki a mellékelt jelentkezési lapot és küldjék vissza a 
következő fax számra: 06 1 383 7918 

 
               2010. 07. 01-ig 2010. 09. 20-ig      2010. 09. 20 után és  
                 befizetve  befizetve      a helyszínen fizetve 

MNT tag 35 év fölött: 16.000.- Ft 18.000.- Ft 20.000.- Ft 
MNT tag 35 év alatt: 13.000.- Ft 15.000.- Ft 16.000.- Ft 
Nem MNT tag: 18.000.- Ft 20.000.- Ft 22.000.- Ft 
Napijegy:   6.000.- Ft   8.000.- Ft   9.000.- Ft 
Szakdolgozó:   3.000.- Ft   4.000.- Ft   5.000.- Ft 
Kísérő:   9.000.- Ft 10.000.- Ft 12.000.- Ft 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgató, Térítésmentes részvétel a tudományos  
valamint Nyugdíjas MNT tag: programokon 

 

Nyitó fogadás: 9.000.- Ft/fő (a szakdolgozók és a térítésmentes részvételre jogosultak részére) 
Bankett vacsora: 9.200.- Ft/fő 
 

A tteelljjeess  rréésszzvvéétteellii  ddííjj  tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Nagygyűléshez 
kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való részvételt, a program és absztrakt füzetet, a 
névkitűzőt, a részvételi igazolást és a kongresszusi táskát. 
A sszzaakkddoollggoozzóókk  rréésszzvvéétteellii  ddííjjaa tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kiállítás 
látogatását, névkitűzőt, program és absztrakt füzetet, a részvételi igazolást és a kongresszusi táskát. 
A nnaappiijjeeggyy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás 
látogatását, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. 
Nyugdíjas MNT tag, egyetemi és főiskolai hallgató, PhD hallgató részvétele a tudományos programon 
ttéérrííttééssmmeenntteess. Programfüzetet és névkitűzőt kapnak. 
KKíísséérrőő  rréésszzvvéétteellii  ddííjj tartalmazza a nyitó fogadáson való részvételt. 
 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 

 
A Nagygyűlés főtémái: 
 

 dialíziskezelés 
 a klinikai nephrologia aktuális kérdései: 

 főtéma szimpóziumok 
 diabeteses vese 
 hypertonia és a vese atherosclerosis és a vesebetegség   
 a nanomedicina technológiai szerepe a nephrologiában 

 

További főtémák: 
 

 kontrasztanyag nephropathia 
 szemléletváltozás a gyermekkori vesebetegségek diagnózisában és terápiájában 
 a veseelégtelenség angiológiai aspektusa 
 infectio kontroll a nephrologiában 

 



  

  

 
 a nephrologiai humán erőforrás helyzete 
 a nephrologiai ellátás jogi aspektusai 
 a vesebetegségek Ca-P és D-vitamin anyagcseréje 

 
Előadás/Poszter prezentáció bejelentése: 
Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) és poszterek (méret: 90x120 cm) bejelentését a 
tudományos főtémák témakörében, elektronikus formában. Az előadások poszter 
bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos Bizottsága fenntartja. 

 

• Több szerző esetén húzza alá az előadó szerzőt. 
• Betűnagyság: 12 pontos, Betűtípus: Times New Roman. 
• Az absztrakt mérete: A/5 lap nagyság, minden margó szélessége: 1,5 cm.  
• Az absztrakt változatlan formában jelenik meg, ezért kérjük, hibátlan szöveget adjon meg! 
• Absztrakt beküldési határidő: 2010. július 1. 
• E-mail: szalma.marta@motesz.hu 

 

Prezentáció: 
Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: • PC, projector, Windows XP program 

 • Video (VHS rendszer) 
Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. 
 

A Nagygyűlés tudományos programjának akkreditációja folyamatban van.  
(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.) 
 
Fontosabb időpontok: 
 

Kedvezményes fizetési határidő:  2010. július 1. 
Absztrakt beküldési határidő:  2010. július 1. 
Szállásdíj befizetés határideje:  2010. szeptember 20. 
Részvétel lemondás határideje:  2010. szeptember 20. 

  
TTáárrssaassáággii  pprrooggrraammookk,,  eebbééddeekk  
  
  2010. október 21. csütörtök 
 Nyitó Fogadás: Hunguest Hotel Forrás 
 Az orvosok regisztrációs díja tartalmazza a részvételt. 
 - műsor 
 - büfé vacsora 
 

 2010. október 22. péntek  
 Bankett: Hunguest Hotel Forrás 
  Fakultatív 
 - büfé vacsora 
 

 Ebédek  
  A szálloda éttermében 
 Fakultatív 
  - büfé   
  - ára: 3.800.-Ft/fő/alk. (tartalmazza az ÁFA-t) 
  

mailto:szalma.marta@motesz.hu


   

 

  
SSzzáállllááss  lleehheettőőssééggeekk  
 
HUNGUEST HOTEL FORRÁS SZEGED**** 
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24. 
 

Szobaszám: 155 szoba, 15 apartman 
A mind belsőleg, mind külsőleg teljes mértékben felújított szálloda a Tisza partján, kertvárosi 
zöldövezetben, a belvárostól 8-10 percre található. Fedett folyosó köti össze a szomszédos és szintén 
megújult Napfényfürdő Aquapolis Szeged elnevezésű fürdőkomplexummal, amelyet a szállóvendégek 
ingyenesen használhatnak. /Napi belépő tartalma: élményfürdő csúszdaparkkal, gyógymedence, nyári 
fürdő. Reggel 7.00 és 9.30 óra között belépő a Csendes Wellness részlegbe./ 
Szállodai szolgáltatások: Étterem, lobby bár, kert, négypályás bowling-pálya, biliárdszalon, X-box 
room, „szépségfarm”, különféle gyógyszolgáltatások.  
Szobák felszereltsége: Minibár, színes TV, zuhanyzós vagy fürdőkádas fürdőszoba, hajszárító, telefon, 
ingyenes WIFI internet, erkély. 
Parkolás: A szálloda mélygarázsában: 09.00-21.00: 100.- Ft/gk./óra; 21.00-09.00: 50.- Ft/gk./óra 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: a szálloda a rendezvény helyszíne. 

 
TISZA HOTEL*** (superior/classic) 
6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 
 

Szobaszám: Superior: 15 szoba  Classic: 19 szoba 
Szeged központjában, 120 éves műemlék épületben helyezkedik el a város és a régió legpatinásabb 
szállodája, amelyben két szobatípusban ajánlunk szálláslehetőséget. 
Szállodai szolgáltatások: Drink bár, kávézó, kozmetika, szolárium, masszázs, széf használat.  
Szobák felszereltsége: Minibár, színes TV, telefon, WiFi internet elérhetőség (ingyenes), CARDO 
biomatrac. Hajszárító a recepción kérhető. 
Classic szobák: fürdőszoba tusolóval, hagyományos bútorozással. Superior szobák: fürdőszoba 
fürdőkáddal, légkondícionálóval, és koloniál stílbútorral berendezettek. 
Parkolás: A szálloda zárt garázsában: 
1.500.- Ft/gk./éj.  
Konferencia helyszínének 
megközelíthetősége: 15 perc gyalog,  
vagy 71-es busszal vagy a 7-es 
trolibusszal a Széchenyi tértől 1 
megálló, onnan gyalog 2 perc. 
 
TISZA SPORT HOTEL*** (superior/classic) 
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 42. 
 

Szobaszám: Superior: 26 szoba  Classic:  35 szoba 
A szálloda a Tisza partján, kellemes zöldövezeti környezetben található, néhány percnyi távolságra a 
belvárostól és a turista látványosságoktól. 
Szállodai szolgáltatások: Étterem, konditerem, sportolási lehetőség: ping - pong, kerékpár kölcsönzés. 
 



  

  

 
Szobák felszereltsége: Modern bútorzat, fürdőszoba tusolóval, színes TV, WiFi internet elérhetőség 
(ingyenes), mini bár, erkély. Hajszárító a recepción kérhető. A Superior szobák felújított 
fürdőszobával, padlószőnyeggel és 
nagyobb TV-vel, rendelkeznek. 
Parkolás: A szálloda előtt ingyenes,  
a szálloda garázsában: 1.000.- Ft/gk./éj. 
Konferencia helyszínének 
megközelíthetősége: 5 perc gyalog. 
 

 

 

1. Kiajánlott szálláshelyek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Szeged megközelíthetősége 

 

Vonattal:  Budapest IC menetidő: 2.22 perc 
Bp. Nyugati Pu.-Szeged   Vissza út: Szeged-Bp. Nyugati Pu. 
Indulások: minden óra 53 perckor indul IC. Indulások: minden óra 45 perckor indul IC. 
 

  Debrecen IC menetidő: 3.07 perc 
Debrecen-Szeged    Vissza út: Szeged-Debrecen 
Indulások: minden óra 8 perckor indul IC. Indulások: minden óra 45 perckor indul IC. 

 
A szegedi pályaudvarról az 1-es villamossal a Széchenyi térig, onnan a 7-es trolibusszal, vagy a 
71-es busszal 1 megálló a Belvárosi hídon át. Jegy vétel: a pályaudvaron is lehet. 



 

 

SZEGED MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 
 

 

3. Szeged tömegközlekedése: 
 

villamos 
trolibusz 
járatok 
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