
 

 

 
Eger megközelíthetősége 

 

 Vonattal:  Budapest  IC menetidő: 2.10 perc 
Bp. Keleti Pu. - Eger   Vissza út: Eger - Bp. Keleti Pu. 
Indulások: minden páratlan órában indul IC. Indulások: minden páros óra 50 perckor indul IC. 
 

  Debrecen  Menetidő személy (Fehérgyarmat – Eger): 2.40 perc 
Debrecen - Eger    Vissza út: Eger - Debrecen 
Indulások: 06.45-14.45 között 2 óránként Indulások: 08.31-18.31 között 2 óránként 

 

Busszal: Budapest, Stadion pu. Menetidő: 1.50 perc 
  Debrecen  Menetidő: 2.30 perc 
  Miskolc   Menetidő: 1.25 perc 
 

Részletes aktuális információ: www.menetrendek.hu 
 Budapestről az M3-on a Füzesabony kijáratnál letérni vagy Kerecsend felé  
 (9 km) vagy Maklár / Andornaktálya felé (11 km) haladva érjük el a szállodát.  
 GPS: N475348.66 E202235.19     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 

Kedves Kollégák! 
 
 
 Régi hagyományunk, hogy kora ősszel tartjuk nagygyűlésünket, melyen elmondjuk 
egymásnak az elmúlt évben elért eredményeinket, tapasztalatainkat, találkozunk a 
nephrologia iránt érdeklődő belgyógyász és transzplantációs sebész kollégáinkkal, dializáló 
nővéreinkkel, megismerhetjük az új kutatási eredményeket, terápiás lehetőségeket és 
technikai fejlesztéseket.  
 Az elmúlt évtizedben az idült vesebetegség gyakori és súlyos következményekkel 
járó népbetegséggé vált világszerte. Napjainkban a nephrologia legfontosabb feladata már 
nem a klasszikus nephrologiai kórképek kezelése és a vesepótló programok működtetése, 
hanem az idült vesebetegség felismerése és progressziójának, szövődményeinek 
csökkentése. Nagy eredményünknek tartjuk, hogy a számított GFR automatikus 
laboratóriumi közlésének bevezetése révén a legalább egy milliónyi vesebeteg jelentős része 
ma már hazánkban is felismerhető. A mostani nagygyűlésünkön elsősorban azzal 
szeretnénk foglalkozni, hogy a felismert betegekben hogyan tudjuk a kórkép és 
szövődményeinek előrehaladását meggátolni vagy legalábbis lassítani. Ehhez 
nélkülözhetetlen a háziorvos és társszakmák kollégáinak bevonása, a betegek 
együttműködésének, edukációjának javítása, az idült vesebetegség széleskörű 
megismertetése. 
 Megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az évben a kongresszust mi szervezhetjük. 
Helyszínnek azt a patináns egri konferencia központot választottuk, ahol már két sikeres 
nagygyűlésünk volt, mely az elmúlt évben ismét megújult. Reméljük az inspiráló környezet a 
társaság életében is előrelépést hoz, a hasznos szakmai munkán túl erősíti személyes 
kapcsolatainkat, összefogásunkat. 
Mindenkinek hasznos és kellemes időtöltést kívánunk! 
 
Debrecen, 2011. április 

 
 
 
 

      Prof. Dr. Reusz György           Dr. Mátyus János  
a Magyar Nephrologiai Társaság         a Nagygyűlés elnöke  
  elnöke      

 
 



    

  

 
 

A Nagygyűlés védnökei 
 

Habis László, Eger város polgármestere  
Dr. Paragh György egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum, elnök 

 
A Nagygyűlés elnöke 

Dr. Mátyus János, egyetemi docens 
DE OEC Belgyógyászati Intézet I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologiai Tanszék 
E-mail: matyus@internal.med.unideb.hu 

 
A Nagygyűlés Szervező Bizottsága 

 

Dr. Mátyus János, egyetemi docens 
Dr. Kárpáti István, egyetemi docens 
Dr. Misz Mihály, főorvos 
Dr. Reusz György, egyetemi tanár  
Dr. Zakar Gábor, orvosigazgató 
Pápai Zsuzsanna   

 
A Nagygyűlés Tudományos Bizottsága 
 

elnök:  Dr. Balla József, egyetemi tanár 
titkár:  Dr. Varga Zsuzsanna, egyetemi docens 
tagok:  Dr. Nagy Judit, egyetemi tanár 

  Dr. Rosivall László, egyetemi tanár 
  Dr. Radó János, egyetemi tanár 
  Dr. Szabó András, egyetemi tanár  
  Dr. Túri Sándor, egyetemi tanár  

 
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: 2011. október 27-29. 
A Nagygyűlés helyszíne: Hotel Eger & Park 
 

Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2011. október 27., 09.00 óra 

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


     

 

 

 
Helyszíni regisztráció: 

2011. október 26. (szerda)  16.00 - 19.00 
2011. október 27. (csütörtök)    8.00 - 18.00 
2011. október 28. (péntek)      8.00 - 19.00 
2011. október 29. (szombat)    8.00 - 13.00 

  
Jelentkezés 

 

1. A nagygyűlésre való jelentkezésre (regisztráció), a MANET honlapján keresztül, elektronikus úton 
lehetséges! Az On-line jelentkezésre 2011. október 7-ig van lehetőség! A honlap elérhetősége: 
http:// www.nephrologia.hu/manet2011, vagy http:// www.manet2011.hu 

 

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. Amennyiben nem rendezte még a 2011. évi tagdíját (határidő március 
31. volt), de a Nagygyűlésre MANET tagként szeretne regisztrálni, javasoljuk, hogy azt mielőbb 
tegye meg, mert a banki átfutás miatt legalább egy hónappal később kerül csak dokumentálásra a 
tagdíj nyilvántartásban a befizetés. Abban az esetben, ha a társaság honlapján megtekinthető 
nyilvántartás szerint még nem rendezte ez évi tagdíját, MANET tagként nem engedi a 
rendszer a regisztrációját! 

 

 

Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) 
 

Kategóriák 2011. 07. 01-ig 
befizetve 

2011. 09. 20-ig 
befizetve 

2011. 09. 20. után és 
a helyszínen fizetve 

MANET tag 35 év fölött: 16.000.- Ft 18.000.- Ft 21.000.- Ft 
MANET tag 35 év alatt: 13.000.- Ft 15.000.- Ft 17.000.- Ft 
Nem MANET tag: 18.000.- Ft 22.000.- Ft 24.000.- Ft 
Napijegy:   6.000.- Ft   8.000.- Ft 10.000.- 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, valamint 
Nyugdíjas MANET tag: 

Térítésmentes részvétel a 
Tudományos programokon 

 

Nyitó fogadás: 9.000.- Ft/fő (a szakdolgozók és a térítésmentes részvételre jogosultak részére) 
Bankett vacsora: 9.800.- 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 MANET 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. 

 

http://www.manet2011.hu/


    

  

 
Előadás bejelentés 

 

1. TECHNIKAI ÚTMUTATÓ 
• Az absztrakt változatlan formában jelenik meg kérjük, figyeljen a hibákra! 
• Több szerző esetén kérjük, húzza alá az előadó nevét! 
• Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: PC, projector, Windows XP program. 
• Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. 

 

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 ez évben kizárólag On-line történik az MANET Web-rendszerén 
 keresztül. Csak a Web-rendszerben elérhető On-line űrlapon keresztül bejelentett előadások 
 kerülnek a Tudományos Bizottság által elbírálásra. 
• A nem MANET tagoknak is biztosítja a Társaság az előadás bejelentésének lehetőségét, erről 
 bővebben a Web-rendszerben tájékozódhat. A Kongresszusi Szervező Iroda segítséget nyújt az 
 on-line regisztrációhoz és az absztrakt beküldéshez. 
• Beküldési határidő: 2011. szeptember 10.  
• A főtéma előadások és a szimpózium előadások összefoglalójának elektronikus beküldése is kötelező! 

A honlap elérhetősége: http:// www.nephrologia.hu/manet2011, vagy http:// www.manet2011.hu 
 

Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos 
Bizottsága fenntartja. A Nagygyűlés tudományos programjának akkreditációja folyamatban van.  
 
A NAGYGYŰLÉS FŐTÉMÁJA: 
 

IDÜLT VESEBETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK, PROGRESSZIÓJÁNAK, 
SZÖVŐDMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSE  

 

1. Genetikai, immunológiai és táplálkozási tényezők szerepe vesebetegségekben 
2. Proteinuria, dyslipidaemia és a vesebetegek fokozott szív-érrendszeri 

kockázata 
3. Húgyúti obstructio és a nemsteroid gyulladásgátló szedés veszélyei 
4. Hypertonia és diabetes kezelése 
5. Anaemia, ásványi anyagcserezavar kezelése  
6. Radiológiai vizsgálatok és intervenciók vesebetegségekben 
7. Peritoneális dialízis és haemodialízis gyakorlata, reziduális vesefunkció 

jelentősége 
8. Vesefunkció hosszútávú megőrzése vesetranszplantáció után 
9. A beteg együttműködés, edukáció jelentősége, „Nemzeti Veseprogram” az 

egészségnevelésben 
 

http://www.manet2011.hu/


     

 

 
Fontosabb időpontok: 
 

Kedvezményes fizetési határidő: 2011. július 1. 
Absztrakt beküldési határidő: 2011. szeptember 10. 
Szállásfoglalás- díj befizetés határideje: 2011. szeptember 20. 
Részvétel lemondás határideje: 2011. szeptember 20. 

  
TTáárrssaassáággii  pprrooggrraammookk,,  eebbééddeekk  
  
 2011. október 27. csütörtök 

 Nyitó Fogadás: Vacsora borkóstolással 
 Helye: VÖRÖS ÖKÖR Pince Vendéglő 
 

 2011. október 28. péntek  
 Bankett: Hotel Park Eger 
  Fakultatív - büfé vacsora

 Az orvos és a kísérői regisztrációs díj tartalmazza a részvételt. 
 

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

 
Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2011. szeptember 20. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet biztosítani! 

 

Hotel Eger & Park 
3300 Eger, Szálloda út 1-3. 
 

Eger belvárosától öt percnyi sétára, az Érsekkert és a Gárdonyi Géza Színház 
szomszédságában, nyugodt környezetben található a négy csillagos Hotel Park 
és a három csillagos Hotel Eger épületegyüttesekből álló felújított és átépített 
szálloda, amelynek közelében a népszerű városi strand és a gyógyvizes Török-
fürdő is megtalálható. A Nagygyűlés a szállodában kerül megrendezésre.  
Szállodai szolgáltatások: Wellness részleg /fedett medence, látványmedence, 
pezsgőfürdő, infra-, fény-, aroma-, jég-, gőzkabin, sókamra, szauna, fitness 
terem/, gyógyászat, éttermek, drinkbárok és szórakozási lehetőségek 

illeszkednek a gyönyörű és folyamatosan megújuló barokk Eger kínálatához. 
Hotel Park**** Classic szoba  19 szoba 
A század eleji hangulatú szobákban telefon, minibár, LCD televízió, kábel TV, szobaszéf, hajszárító, masszázsfallal 
felszerelt zuhanyzós fürdőszoba, ingyenes vezetékes Internet, fan-coil hűtő-fűtő légtechnika található.  
Hotel Park**** De Lux szoba  2 szoba 
A szobák felszereltsége és berendezése ugyanolyan, mint a Classic szobáké, de nagyobb az alapterületük, két 
helyiségük - nappali és külön hálószobájuk – van. A fürdőszobában jacuzzis kád és infrakabin található.  
Szobaár tartalma: Büfé reggeli, a wellness részleg, fürdőköpeny és szobai papucs használata, ÁFA, IFA.  
A zárt parkoló használata ingyenes. 
A Park Hotel minden szobája nemdohányzó!  
 

Hotel Eger   172 szoba 
A légkondicionált szobák többsége erkélyes, fürdőszobáik részben fürdőkádasak, 
részben zuhanykabinosak, telefonnal, minibárral, kábel TV-vel felszereltek. A szobák 
nagy részében szobaszéf, hajszárító található, térítés ellenében vezeték nélküli Internet 
hozzáférési lehetőséget biztosítanak.  
Szobaár tartalma: Büfé reggeli, wellness részleg használata, ÁFA, IFA. Zárt parkoló 
használata: 1.000.-Ft/autó/éj. A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni, a távozás napján pedig10.00 
óráig állnak a vendégek rendelkezésére. 
 



    

  

 
Hunguest Hotel Flóra  50 szoba 
3300 Eger, Fürdő u. 5. 

A szálloda a gyógyvízforrások központjában, a városi strand és a 
versenyuszoda közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A szállodával 
átellenben áll a felújított, impozáns Török-fürdő.  
A vendégek a szálloda halljából közvetlenül és díjtalanul mehetnek át a városi 
termálfürdőbe, ahol gyógy- és termálmedencék, úszómedence, gyermek 
élménymedence, dögönyöző várja a fürdésre vágyókat.  
A strand fedett élményfürdőjének használata szintén ingyenes.  
A Nagygyűlés helyszíne 5 perc sétával érhető el.  

Szállodai szolgáltatások: Étterem, lobby bár, széf a recepción, szállodai wellness sziget (élménymedence, 
gyermekmedence, jacuzzi, infra-, finn-, illat- és gőz-szauna, merülő medence, kneipp kavicságyas taposó 
medence), gyógyászati és wellness részleg sokszínű szolgáltatásokkal, vezeték nélküli WiFi Internet, ajándékbolt, 
biliárd, darts, fodrászat, kozmetika, pedikűr, manikűr.  
Szobák felszereltsége: A szálloda egy-, és kétágyas összkomfortos szobáiban, 
telefon, színes televízió és minibár található.  
Szobaár tartalma: Büfé reggeli, a szállodai wellness sziget használata, ingyenes 
belépő a szomszédos városi strandra élményfürdő használattal, ÁFA, IFA. Parkolás: 
zárt parkoló 800.-Ft/ autó / éj. 
A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni, a távozás napján pedig 10.00 
óráig állnak a vendégek rendelkezésére. 
 
 

Szálloda neve: Szobatípus Egyágyas 
szoba/éj 

Kétágyas 
szoba/éj Parkolás 

Hotel Eger 
& Park 

Hotel Eger  17.900 Ft 22.500 Ft 1.000.-Ft/autó/éj. 
Hotel Parkclassic   24.400 Ft 31.000 Ft ingyenes 
Hotel Parkde lux   35.400 Ft 39.800 Ft ingyenes 

Hunguest Hotel Flóra  14.300 Ft 17.300 Ft 800.-Ft/autó/éj. 
 

 
 

Program ajánlat 
 

Városnéző séta Egerben 
 

Dátum:  2011. október 27. csütörtök 13.00 - 16.00 óráig 
Minimális létszám: 10 fő 
Ár:  4.000.-Ft/fő, amely tartalmazza az  
  idegenvezetést, belépőt a Várba 
Program: 
A három órás séta során a résztvevők megismerhetik a város legfontosabb 
látványosságait:  
Bazilika /belülről is/, Főiskola, Érseki palota, Széchenyi utca, Dobó tér 
/Városháza, Dobó szobor, Minorita templom/, Kis-Dobó tér, Egri Vár 
/Hősök terme, Dobó síremléke, Kazamata rendszer, Gárdonyi sír, városi 
panoráma megtekintése/, Fazola kapu, Érsekkert /Nagy Könyv emlékhely/ 
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