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Kedves Kollégák! 
 
 
A Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciója, a kétévente megrendezésre kerülő kongresszusát,  
2019. november 22-23-án, Győrben, az ETO Park Hotelben tartja.  
 
Bízunk benne, hogy a dinamikusan fejlődő Győr -a folyók városa- történelmi emlékeivel és kulturális  
adottságaival egy emlékezetes rendezvénynek lesz a színhelye.  
 
Célunk, hogy a korábbi hagyományokat folytatva igyekezzünk olyan színes programot összeállítani,  
amely minden résztvevő számára tartalmaz érdekes és új -a mindennapokban is hasznosítható- 
információt.   
 
A konferencia, valamint a társasági program reményeink szerint alkalmat ad szakmai beszélgetésekre, 
baráti találkozásokra, pihenésre és kikapcsolódásra is. 
 
Bízunk abban, hogy Önt is a résztvevők között üdvözölhetjük:   
 
 
 
Budapest, 2019. április 23. 
 
 
 

 
 
Dr. Papp András     Dr. Seres András 

      a Retina Szekció elnöke            a Retina Szekció titkára 
 
 
 
 
 

 
 
Általános információ:  
 

A rendezvény helyszíne:  
 
 
 
 

9027 Győr, Nagysándor József utca 31 
 

A rendezvény ideje: 2019. november 22-23.  
A kongresszus nyelve: magyar  
 

További információk a következő Internet címen: 
www.eqcongress.hu / Aktuális kongresszusok / Magyar 
Szemorvostársaság Retina Szekciójának kongresszusa  
A végleges program 2019. november 1-től lesz látható a 
fenti weblapon.  
 
Tudományos információ: 

Dr. Papp András            
SE ÁOK Szemészeti Klinika          
1085 Budapest, Mária u. 39.  

 
Előadás és poszter bejelentés: 
 

A bejelentés preferáltan on-line történik a 
Szervezőiroda honlapján keresztül. A honlapon 
elérhető on-line űrlap kitöltésével kérjük 
megküldeni az összefoglalókat. 

 
Előadás, poszter bejelentési határidő:  
2019. szeptember 22.  
 
Technikai lehetőségek:  

 

PC, projektor, Microsoft Office Windows 10 és 
Office 2013 program.  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6nvGAxrXRAhWFWBQKHZehDTAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mfor.hu%2Fcikkek%2Fvallalatok%2FLenyugozo_lehetosegek_Gyor_legujabb_szallodajaban.html&psig=AFQjCNGjvOpZSwRFo8Q3a_By8sQJ5NpKnQ&ust=1484067929295366�


 

Szervező Iroda: 
1052 Budapest, Kígyó utca 4-6. 
Kontakt: Szalma Alexandra 
E-mail: szalma.alex@eqcongress.hu 
Tel: +36 1 311 6687 
Webpage: www.eqcongress.hu 

 
 
Az összefoglaló formája:  

• Cím (nagybetűkkel)  
• Szerzők (az előadó neve legyen aláhúzva) 
• Intézet, osztály (teljes név és székhely)  
• Bevezetés (célkitűzés)  
• Anyag és módszerek  
• Eredmények  
• Következtetés 

 
Előzetes időbeosztás:  
 

2019. november 22., péntek  
10:00-11:00 Regisztráció 
11:00-11:15 Megnyitó 
11:15-13:00 Felkért előadások 
13:00-14:00 Ebéd 
14:00-15:30 Előadások 
15:30-16:00 Kávészünet 
16:00-17:00 Kurzusok, szimpóziumok 
17:00-18:00 Kerekasztal megbeszélés  
20:00-24:00 Vacsora  
 

2019. november 23., szombat 
09:00-10:30 Szabad előadások 
10:30-11:00 Kávészünet 
11:00-12:00 Kurzusok, szimpóziumok 
12:00-12:10 Szünet 
12:10-13:00 Videó prezentációk 
13:00 Zárszó 
 

Regisztráció:  
 

A kongresszusra való jelentkezés elektronikus 
úton történik a kongresszus honlapjáról: http:// 
www.eqcongress.hu/aktuális 
kongresszusok/Magyar Szemorvostársaság 
Retina Szekciójának kongresszusa. 

 

A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos  
programon való részvétel, pontszerző igazolás, a 
kiállítás megtekintése, programfüzet, kitűző, 
kongresszusi táska, kávészünetek.  
A fenti árak tartalmazzák az ÁFA-t.  
 
Társasági program:  
 

Vacsora  
2019. november 22., péntek  
Helyszín: ETO Park Hotel 
Részvételi díj: 11.500 Ft/fő  
 
Legfontosabb határidők:  
 

Absztraktbeküldési határidő:  
2019. szeptember 22.  
 

Előadások és poszterek visszaigazolásának 
határideje:  
2019. október 21.  
 

Kedvezményes jelentkezési határidő:  
2019. október 1.  
 

Szállásfoglalási határidő:  
2019. október 1.  
 

Jelentkezési és szállás visszaigazolások küldése a 
befizetés megérkezése után 1 héten belül.  
 
 
 

 
Szállás lehetőségek:  
 
ETO Park Hotel****superior Szobaszám: 100 szoba 
/H-9027 Győr, Nagysándor J. u. 
31./  
 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE. 
A szálloda Győrben az ETO Park 
multifunkcionális központ része-
ként közvetlenül az ETO Park 
Élményközpont 
szomszédságában helyezkedik 
el. Nemdohányzó épület, dohányozni kizárólag az erre a célra 
kijelölt helyen van lehetőség. A szálloda modern, kényelmes, 
luxusérzetet nyújtó szobákkal rendelkezik. Szobaár tartalma: 
Szállás büféreggelivel; Internet használat (WIFI); Wellness-
fitness részleg használata (nyitva tartás: 18.00-22.00 óra 
között); ÁFA; IFA. A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 
órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig kérik 
elhagyni.  
Parkolás: Zárt kamerával megfigyelt parkoló használatát a 
szobaár tartalmazza. 
 

 
Hotel Famulus****   Szobaszám: 45 szoba 
/H-9027 Győr, Budai út 4-6./ 
 

A szálloda a barokk belváros 
szomszédságában, közvetlenül az 
Árkád Bevásárlóközponttal 
szemben helyezkedik el. A szálloda 
szobái nemdohányzóak.  
Szobaár tartalma: Szállás 
büféreggelivel; Víz, kávé, tea 
bekészítés a szobába érkezéskor; 
WIFI hozzáférés a szobában és a 
közösségi terekben; Zárt, ingyenes parkoló; ÁFA; IFA. A 
szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet 
elfoglalni és az utazás napján 11.00 óráig kérik elhagyni. 
Parkolás: a szobaár tartalmazza. A Konferencia helyszínének 
megközelíthetősége: A szállodától kb. 2 perc séta a Budai út 
Árkád üzletház buszmegálló, ahonnan a 14-es busszal az Ipar 
utca/Nagysándor József utcáig kell utazni (3 megálló). 

Típus  2019. október 1. 
előtt befizetve 

2019. október 1. 
után befizetve Helyszínen 

Társasági tag  13.500 Ft  16.000 Ft  19.000 Ft  

Nem tag  16.000 Ft  20.000 Ft  22.000 Ft  

http://www.eqcongress.hu/aktu%C3%A1lis


 

 

 
Hotel Rába City Center***  Szobaszám: 50 szoba 
/H-9021 Győr, Árpád út 34./ 
 

A szálloda épülete gyönyörű 
környezetben, a belváros 
szívében helyezkedik el, a 
közelében található a vasúti és 
az autóbusz pályaudvar. 
Szobaár tartalma: Szállás 
büféreggelivel; Szállodai finn 
szauna és fitness terem 
használata; ÁFA; IFA. A szállodai 

szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és 
az utazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni. Parkolás: fizetős 
a környékbeli utcákon, illetve a Jókai utcai Parkolóházban.  
A Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A 
szállodától kb. 4 perc séta a Honvéd liget (Városközpont, 
vasútállomás) buszmegálló, ahonnan a 14-es busszal az Ipar 
utca/Nagysándor József utcáig kell utazni (5 megálló). 
 
Ibis Győr***     Szobaszám: 50 szoba 
/H-9021 Győr, Szent István út 10/B/  
 

A város egyetlen nemzetközi 
szállodalánchoz tartozó 
szállodája a belvárosban, 
könnyen megközelíthető 
helyen a Győri Nemzetközi 
Kereskedelmi Központ mellett 
található. Szobaár tartalma: 
Szállás büféreggelivel; Vezeték 
nélküli internethasználat; 

Parkolás a szálloda mélygarázsában, illetve a felszíni 
parkolóban; ÁFA, IFA. A szállodai szobákat az érkezés 
napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás napján 12.00 
óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: a szobaár tartalmazza.  
A Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A 
szállodánál található Szent István út, Iparkamara 
buszmegálló, ahonnan a 14-es busszal az Ipar 
utca/Nagysándor József utcáig kell utazni (4 megálló). 

 
 
Hotel Klastrom***   Szobaszám: 25 szoba 
/H-9021 Győr, Zechmeister u. 1./ 
 

A szálloda egy 1721-ben 
épült kolostor és 
templom épületében 
található és magán 
viseli a barokk kor 
jellegzetességeit.  
Szobaár tartalma: 
Szállás büféreggelivel; 
ÁFA; IFA. A szállodai 

szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és 
az utazás napján 11.00 óráig kérik elhagyni. Parkolás: fizetős 
(1.200.-Ft/autó/nap).  
A Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A 
szállodától kb. 8 perc séta a Honvéd liget (Városközpont, 
vasútállomás) buszmegálló, ahonnan a 14-es busszal az Ipar 
utca/Nagysándor József utcáig kell utazni (5 megálló). 
 
Kiskút Liget Panzió  
/H-9027 Győr, Kiskúti út 41/A./ 

Szobaszám: 2 darab 4 ágyas, 6 darab 2ágyas szoba  
 

A panzió Győr 
külvárosi részén, 
csendes nyugodt 
környezetben az ETO 
Park Hotel 
szomszédságában 
helyezkedik el.  
Szobaár tartalma: 
Szállás kontinentális 

reggelivel; WIFI elérés a panzió egész területén; Ingyenes 
parkoló használata; ÁFA; IFA. A szobákat az érkezés napján 
13.00 órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig 
kérik elhagyni. Parkolás: a szobaár tartalmazza.  
A Konferencia helyszínének megközelíthetősége: 
Gyalogosan kb. 8 perc a Nagysándor József utca – Gömb 
utca útvonalon keresztül (kb. 600 méter távolság 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Szállás árak / Ft / éj 

Szálloda neve: 1 fő 
részére 

2 fő 
részére 

Eto Park 26 500 31 800 
Rába City Center /standard 
plus   19 000 22 500 

Hotel Klastrom  17 500 21 000 
Hotel Famulus 21 000 24 000 
IBIS Győr 22 000 24 000 
Kiskút Liget Panzió 10 350  14 100 


