Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!
Sok szeretettel köszöntjük Önöket, a nefrológia szakembereit Pécsett.
A jelenlegi járvány miatt zaklatott időkben már az is nagy eredmény, ha
személyesen találkozhatunk. Társaságunk vezetősége azt javasolta, hogy ha
egy mód van rá akkor személyes jelenlét melletti konferenciát szervezzünk,
mert ennek van igazi hangulata. Ugyanakkor készülnünk kell arra is, hogy a
járvány esetleges újabb fellángolása miatt telekonferenciás Nagygyűlést is
tudjunk szervezni. Jelen sorok írásakor még nem tudtuk, hogy melyik valósul
meg, de abban a reményben írjuk ezt a köszöntőt, hogy az előbbihez lesz
szerencsénk.
Idei Nagygyűlésünk fő témájává a krónikus vesebetegséget választottuk.
Mottónk is ennek megfelelő:
„Magyarország az 1.323.316 krónikus vesebeteg* országa”
A mottó jól tükrözi a Nagygyűlés fő célkitűzését, nevezetesen azt, hogy a
krónikus vesebetegség jelentőségét szeretnénk kiemelni, illetve az azzal
kapcsolatos legújabb ismereteket hangsúlyozni. Szándékaink szerint azt a
jelentős egészségügyi, gazdasági és szociális terhet, amit a krónikus
vesebetegség jelent, bemutatnánk más szakembereknek is a hagyományos
programok megjelenése mellett.
A Nagygyűlésnek otthont adó város, Pécs már többször is megmutatta értékeit
a nefrológusoknak, most is szeretnénk ezt elérni. Reméljük, hogy jó szakmai
programot és mellette kellemes időtöltést is tudunk nyújtani.
Szeretettel köszöntjük a Kollégákat Pécsett, jó konferenciát kívánunk!
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A NAGYGYŰLÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA
Elnök:
Titkár:
Tagok:

Dr. Balla József, egyetemi tanár
Dr. Fekete Andrea, PhD
Dr. Hamar Péter, egyetemi tanár
Dr. Légrády Péter, PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Molnár Gergő Attila, PhD, egyetemi docens
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Nagygyűlés időpontja: 2020. november 5-7.
A Nagygyűlés helyszíne: PTE Szentágothai János Kutatóközpont
(7624 Pécs, Ifjúság útja 20.)

Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
Kategóriák
MANET tag 35 év fölött:
MANET tag 35 év alatt:
Nem MANET tag:
Szakdolgozó:

2020. 10. 02-ig
befizetve
25.000.- Ft
18.000.- Ft
29.000.- Ft
10.000.- Ft

Egyetemi, főiskolai és PhD hallgató,
valamint Nyugdíjas MANET tag:
Vacsora (a szakdolgozók és a térítésmentes
9.000.- Ft
részvételre jogosultak és kísérők részére)

Gála vacsora
Ebéd

10.000.- Ft
2.100.- Ft

2020. 10. 26-ig
befizetve
29.000.- Ft
22.000.- Ft
34.000.- Ft
12.000.- Ft

2020. 10. 26. után és
a helyszínen fizetve
33.000.- Ft
26.000.- Ft
38.000.- Ft
15.000.- Ft

Térítésmentes részvétel a
Tudományos programokon

11.000.- Ft
11.000.- Ft
2.100.- Ft

A teljes részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Nagygyűléshez kapcsolódó kiállítás
látogatását, az első esti vacsorán való részvételt, a kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet, névkitűzőt és
a részvételi igazolást.
A szakdolgozók részvételi díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a
kávészüneteket, névkitűzőt, program és absztrakt füzetet és a részvételi igazolást.
Nyugdíjas MANET tag, valamint nappali egyetemi, főiskolai, valamint PhD hallgató ingyenes részvétele a
tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a
kiállítás megtekintését. A hallgatói jogviszony igazolása szükséges!
Természetbeni juttatások: A részvételi díj étkezést is tartalmaz (kávészünet, vacsora), amely természetbeni
juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a részvételi díjat kifizető felet terheli.
A szervezőiroda a vonatkozó törvény szerint a számlán a részvételi díjat megbontva, közvetített étkezésként,
illetve regisztrációs díjként tünteti fel.
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így a számlán külön
sorban kerülnek feltüntetésre.

JELENTKEZÉS
1.

A Nagygyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges, a MANET és a
Szervező Iroda honlapján keresztül.
A honlapok elérhetősége: http://www.nephrologia.hu, vagy http://www.eqcongress.hu
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a
megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.
Az On-line jelentkezésre 2020. október 26-ig van lehetőség!
2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és a
szervező irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni! A költségvállalási
nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni! A regisztráció, szállásigény csak a
nyilatkozat beérkezése után érvényes, mindaddig nem tekinthető foglalásnak!
3. Az On-line rendszer a részvételi kategória kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a jelentkező
érvényes tagsággal rendelkezik-e.

ABBAN AZ ESETBEN, HA A TÁRSASÁG HONLAPJÁN MEGTEKINTHETŐ NYILVÁNTARTÁS SZERINT
MÉG NEM RENDEZTE EZ ÉVI TAGDÍJÁT, MANET TAGKÉNT NEM TUD REGISZTRÁLNI!

ELŐADÁS BEJELENTÉS
A Nagygyűlés főtémáihoz kapcsolódó előadás-kivonatok számára biztosítani kívánjuk a magyar és
angol nyelvű megjelenést. Ezért a magyar mellett angol nyelvű előadás kivonatokat is elfogadunk.
- Az absztrakt kötetben angol és magyar nyelven egyaránt beküldött absztrakt esetén, a nyomtatásban
az angol nyelven beküldött összefoglalót jelentetjük meg. Az absztrakt terjedelme a szerzők listáját és a címet is magába foglalóan, a szóközökkel együtt
maximum 2200 karakter lehet.
Az előadás-kivonatnak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott eredmények részletes
leírását, a következő tagolásban: Célkitűzés, Módszer, Eredmények, Következtetés.
1. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ
• Több szerző esetén kérjük, húzza alá az előadó nevét!

2. TARTALMI ÚTMUTATÓ

• A cím rövid, az absztrakt tartalmát kifejező legyen.
• Összefoglaló esetén: a felvetett legfőbb kérdéseket és a legfontosabb megállapításokat, illetve
azok általános jelentőségét írja meg.
• Az absztrakt tartalmazhat táblázatot, de képeket nem. Helyesírás az MTA ajánlása szerint.
• Magyarázat nélküli rövidítések csak abban az esetben elfogadhatóak, ha azok az általános
tankönyvben is használatosak (pl. EKG, GFR, EM).

3. BEKÜLDÉS

• Az előadások bejelentése kizárólag On-line történik. Csak a Web-rendszerben elérhető On-line
űrlapon keresztül bejelentett előadások kerülnek a Tudományos Bizottság által elbírálásra.
A honlap elérhetősége: http://www.eqcongress.hu/
Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése
• Beküldési határidő: 2020. szeptember 21.
• A főtéma előadások és a szimpózium előadások összefoglalójának elektronikus beküldése is
kötelező!
Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos
Bizottsága fenntartja.

Prezentáció

Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: PC, projektor, Microsoft Office Windows 10 és
Office 2013 program.
Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk.

AKKREDITÁCIÓ
A Nagygyűlés tudományos programja a PTE ÁOK/2020.II/00041 kódszámon 50 pontra
akkreditált szabadon választott egyetemi tanfolyam, tesztvizsgával.
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerint pontszámként elszámolható:
1. aneszteziológia-intenzív terápia | 2. belgyógyászat | 3. csecsemő-gyermekgyógyászat |
4. diabetológus | 5. geriátria | 6. gerontológia | 7. háziorvostan | 8. immunológia
(képesítés) | 9. kardiológia | 10. nefrológia | 11. pathologia | 12. sebészet
Szakdolgozók: a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 2. sz. melléklete alapján a rendezvényen való
részvételért 20 kreditpontot kapnak.
(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.)

A NAGYGYŰLÉS FŐTÉMÁJA
KRÓNIKUS VESEBETEGSÉG

FONTOSABB IDŐPONTOK
2020. október 2.

2020. szeptember 4.

2020. szeptember 21.

2020. október 16.

● Kedvezményes
regisztráció fizetési
határideje

● Szállásfoglalás
befizetés határideje

● Absztrakt beküldési
határidő

● Részvétel lemondás
határideje

FIATAL NEPHROLOGUS ERA-EDTA PÁLYÁZAT
Felhívjuk a pályázók figyelmét az absztraktbeküldési
határidő pontos betartására!
Az ERA-EDTA 40 év alatti pályázók számára díjat alapított, amely 3 éves ingyenes ERAEDTA tagságot és egy alkalommal történő ingyenes regisztrációt biztosít az ERA-EDTA éves
kongresszusán.
A díjat a nemzeti Nephrologiai Társaságok ítélhetik oda a kongresszusukra beküldött
legjobb absztrakt szerzőjének.
Amennyiben élni kíván a pályázati lehetőséggel, úgy a Nagygyűlés absztrakt beküldéskor
kérjük, ezt legyen szíves külön jelezni, életkorának megadásával!
A pályázati feltételek az alábbi linkről letölthetőek:
ERA-EDTA NATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY GRANT RULES AND
REGULATIONS>>

TÁRSASÁGI PROGRAMOK, EBÉDEK
¯ Vacsora:

2020. november 5., 19.00

¯ Gála Vacsora:

2020. november 6., 20.00

(Az orvosok regisztrációs díja tartalmazza a részvételt.)

(Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.)

¯ Ebédek -

Fakultatív – szendvics csomag- ára: 2.100-Ft/fő/alk. (tartalmazza az ÁFA-t)

A NAGYGYŰLÉS SZERVEZŐJE:
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.,
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553.
Internet: http://www.eqcongress.hu
Szervező:
Szalma Márta
Tel: 06 1 302 5610
E-mail: szalma@eqcongress.hu

Regisztráció, szállásinformáció
Veres Gabriella
Tel: 06 1 311 6687
E-mail: veres@eqcongress.hu

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Az egyes szolgáltatások (étkezés, kísérő programok)
a kiadott jegyek ellenében vehetők igénybe!
ÉTKEZÉS
Ebédet szervezetten a biztosítunk a regisztrált résztvevők részére előzetes megrendelés alapján, a
végleges programban feltüntetett időpontban.
Helyszíni ebédrendeléseket nem tudunk elfogadni, kérjük előre rendelje meg ebédjét!

SZÁLLÁSFOGLALÁS

A szállást csak a 2020. szeptember 4-ig beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan biztosítani.
Kétágyas elhelyezés esetén, kérjük a szobatárs(ak) nevét – a vele történt előzetes egyeztetést követően –
feltüntetni. (Kétágyas szoba csak két fő részére igényelhető.)
A szállásigényeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében tudjuk kielégíteni! A határidőt követően
egyéni lekérés szerint van lehetőség szállásfoglalásra.

SZÁMLÁZÁS

A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így a számlán külön
sorban kerülnek feltüntetésre.
A számlát a megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, amennyiben nem ad meg külön címzettet, a számla a
jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát utólag más címzett nevére módosítani
4.500.- Ft kezelési költség ellenében tudjuk! Kérjük, hogy a címzett adatait pontosan és olvashatóan legyen
szíves megadni a Költségátvállaló Nyilatkozaton!
Számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül (levél, fax,
e-mail) fogad el a szervezőiroda. Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!
Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások költségei – a megadott
határidőkig – beérkeznek a szervezőiroda bankszámlájára.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A regisztrációkor megjelölt szolgáltatásokat megrendeljük, ezért lemondást kizárólag írásban (levél,
fax, e-mail) fogadunk el!
Szállás megrendelését 2020. szeptember 4-ig, regisztrációra vonatkozó megrendelését pedig 2020.
október 16-ig mondhatja le térítésmentesen. A megadott időpontok utáni lemondás esetén a megrendelt
szolgáltatások díját a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben meg kell fizetni, függetlenül attól,
hogy a díj addig befizetésre került-e.
A megrendelt szolgáltatások költségeinek ki nem egyenlítése nem minősül lemondásnak.

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK
Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje:
2020. szeptember 4.
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet
biztosítani!

t Palatinus Grand Hotel*** - (7621 Pécs, Király u. 5.)

Szobaszám: Economy: 20 szoba; Standard: 20 szoba

Az impozáns szecessziós stílusban épült szálloda a város sétáló
utcájában a Széchenyi tér szomszédságában helyezkedik el. A
szálloda mélygarázsában korlátozott számban biztosított a parkolás,
mely 2.000,-Ft/gépkocsi/nap áron vehető igénybe. /A mélygarázs
bejárata a Mária u. 2. szám felől közelíthető meg. / A szobákat
érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján
10.00 óráig kérik elhagyni.
Szobák felszereltsége: telefon, rádió, TV, minibár, vízforraló kávé
és tea bekészítéssel, (Wi-Fi), a szobák egy része klimatizált.
Szobaár tartalma: szállás büfé reggelivel, (Wi-Fi) elérés a szálloda
egész területén, a Hotel Palatinus Relax Stúdiójában a szauna
használata, ÁFA, IFA.
A Nagygyűlés helyszínének megközelíthetősége: gyalogosan az
Árkád Bevásárlóközpont buszmegállóhoz kb. 6 perc, onnan a 30,
103, 130 helyi járatú buszokkal a Klinikák végállomásig kb. 15 perc.

t Boutique Hotel Sopianae**** - (7621 Pécs, Felsőmalom u. 24.)
Szobaszám: 16 szoba

A Boutique Hotel Sopianae Pécs városközpontjában helyezkedik
el. Építészete és kialakítása ellentétre épül – a kívül műemlék
jellegű épület belsőépítészete a modern vonulatot tükrözi.
A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az
elutazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni.
Szobák felszereltsége: színes TV, minibár, számítógép és internet
csatlakozás, zajvédő ablakok, légkondicionálás.
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, ingyenes internet
csatlakozás a szobákban (Wi-Fi), korlátozott számban parkolóhely
biztosítása, ÁFA, IFA.
A Nagygyűlés helyszínének megközelíthetősége: gyalogosan az
Árkád Bevásárlóközpont buszmegállóhoz kb. 7 perc, onnan a 30,
103, 130 helyi járatú buszokkal a Klinikák végállomásig kb. 15 perc.

t Corso Hotel Pécs**** - (7626 Pécs, Koller u. 8.)

Szobaszám: 50 szoba

A butikhotel különleges belsőépítészeti kialakításokkal várja a
vendégeket. A szálloda egész területén biztosított a szélessávú
internet elérés és tilos a dohányzás. Az utcai parkolás este ingyenes
nappal fizetős (200,- FT/óra). A szállodától gyalogosan 5 perc
távolságra lévő Tudásközpont parkolóját ingyenesen lehet
használni. A szobákat érkezés napján 15.00 órától lehet elfoglalni és
az elutazás napján 11.00 óráig kérik elhagyni.
Szobák felszereltsége: légkondicionálás, minibár, laptop méretű
széf, telefon, TV, internet csatlakozás.
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, kávé és tea bekészítés a
szobában, internet elérés, ÁFA, IFA.
A Nagygyűlés helyszínének megközelíthetősége: 2-es busszal az
Árpád Bevásárlóközpont, onnan a 30, 103, 130 helyi járatú
buszokkal kb. 15 perc, vagy a 2-es busszal az Egyetemváros
megállóig, onnan kb. 10 perc séta.

t Hotel Laterum****/*** (7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.)

Szobaszám: 4* Superior: 35 szoba, 3* Standard: 8 szoba

Pécs nyugati városrészében, az Uránváros busz pályaudvar
mellett található a nemrégiben felújított szálloda. A vendégek a
szálloda saját parkolóját díjmentesen használhatják. A szobákat
érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján
10.00 óráig kérik elhagyni.
Szobák felszereltsége: TV, hűtőszekrény, hajszárító, a superior
szobákban (Wi-Fi) internet elérés.
Szobaár tartalma: szállás reggelivel, wellness részleg
(élménymedence, pezsgőfürdő finn szauna, infraszauna,
gőzkabin), (Wi-Fi) internet és parkoló használata, ÁFA, IFA.
A Nagygyűlés helyszínének megközelíthetősége: 2-es helyi
járatú buszokkal az Egyetemváros megálló, onnan gyalog kb. 10
perc.

t Hotel MAKÁR Sport & Wellness**** (7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.)

Szobaszám: Centrál 4*: 28 szoba, Átrium 3*: 14 szoba

A sport és wellness hotel mediterrán zöldövezetben a történelmi
belvárostól néhány percnyi távolságra helyezkedik el. A
szállodához különféle sportpályák, wellness részleg, szabadtéri
parkoló és mélygarázs tartozik /az utcai parkolás díjtalan,
mélygarázs ára: 1.500.-Ft/nap/. A szobákat érkezés napján 14.00
órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kérik
elhagyni.
Szobák felszereltsége: a rendkívül tágas szobák modern
bútorzattal, számos korszerű berendezéssel ellátottak. Szobaár
tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, wellness szolgáltatások
használata (beltéri medence, finn-/só terápiás- / infraszauna,
gőzkabin, jacuzzi, merülő medence, Kneipp-taposó),

fitneszterem használata, (Wi-Fi) és internet csatlakozási lehetőség, kávé/tea készítési lehetőség,
fürdőköpeny használat, ÁFA, IFA.
A Nagygyűlés helyszínének megközelíthetősége: gyalogosan kb. 10 perc.

t Sándor Hotel**** (7625 Pécs, Kálvária u. 58.)

Szobaszám: 30 szoba

A szálloda a belváros természetvédelmi területén, a
Kálvária dombon fekvő legszebb pécsi szálloda. Néhány
perc sétára található a Széchenyi tértől és Világörökségi
helyszínektől.
Minden szoba klimatizált. Ingyenes parkolás a szálloda
mélygarázsában és a parkolóban. A szobákat az érkezés
napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján
10.00 óráig kérik elhagyni.
Szobák felszereltsége: LED TV, minibár, telefon, internet,
klíma, wellness részleg használata.
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, Wi-Fi
használat, wellness használat, parkolás, ÁFA, IFA.
A Nagygyűlés helyszínének megközelíthetősége: Gyalog
10 perc a Kodály Zoltán u. buszmegálló, onnan a 30, 103,
130 autóbusszal kb. 15 perc.

A NAGYGYŰLÉS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE
u Megközelítés vonattal

(kérjük a menetrendet a https://elvira.mav-start.hu/ weblapon indulás előtt
ellenőrizzék) (Budapest – Pécs)
5:45
7:45
9:45

Indulás
Keleti Pu.
Keleti Pu.
Keleti Pu.

Érkezés
8:32
10:32
12:32

Menetidő
2:47
2:47
2:47

Vonat
IC
IC
IC

Ž Megközelítés autóval:

●Budapest felől: Az M6-os autópálya è M60-as út è
Az autópályát elhagyva a városba dél felől érkezünk. Egyenesen végig haladva a II. János
Pál, majd a Siklósi úton elérhetjük a városközpontot. Az Alsómalom utcáról (az Árkád
bevásárlóközpont mellett elhaladva) balra fordulva követjük a Rákóczi, majd a Hungária
utat, ami a Szigeti útba torkollik. Balra tovább, majd az első utcán jobbra (Kürt u.) érjük
el az Ifjúság útját.
Budapestről az érkezés forgalomtól függően 2,5-3 óra.

A Szentágothai János Kutatóközpont megközelíthető az alábbi buszjáratokkal:
30, 30Y, 103, 130
5-10 perces sétával pedig megközelíthető az Egyetemváros buszmegállótól is, a következő
járatokkal:
2, 2A, 102

