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Kedves Kolléganők és Kollégák! 
Kedves Barátaim! 
 
Tisztelettel meghívom Önöket ez évi Nagygyűlésünkre, melyre 
november 15-17. között Egerszalókon kerül sor. Mint eddig is, a 
részvételre, különösen az aktív (előadás!) részvételre biztatom 
Önöket, hiszen résztvevők nélkül a leggondosabban előkészített 
tudományos program se ér semmit. Részvételüknek másik 
indoka, hogy ez évben vezetőséget választunk, azaz a közgyűlési 
jelenlétüknek a leendő vezetőség szempontjából komoly tétje 
van. Kérem éljenek a jelölés és a szavazás jogával. 

Vándorgyűlésünk helyszíne Egerszalók. Tulajdonképpen nem szorul bemutatásra ez a kétezer 
lakosú község Heves megyében. Sokan ismerik vagy hallottak a híres (Európában egyedülálló) 
sódombról és a hozzá kapcsolódó üdülőtelepről. A község nevezetessége még a XIX. századi 
kőhíd, az 1738-ban elkészült római katolikus templom, valamint a barlanglakások, 
kaptárkövek és a borospincék (Eger közelében vagyunk!). 
A helyszínkiválasztása nem volt véletlen, hiszen alelnökünk - egyik - munkahelye is itt van, 
melynek köszönhetően a két elnöki ciklust lezáró nagygyűlést valóban méltó körülmények 
közt a Saliris Resort Spa & Conference Hotelben tarthatjuk. Az első esti fogadás helyszíne a 
Kaptárkő rendezvénypince Egerszalók, míg a bankettet a Korona Borházban tartjuk. A 
nagyvonalú támogatásért Egerszalók Önkormányzatának és Varga István polgármester úrnak 
tartozunk köszönettel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk mindkét eseményre. 
A konferencián a már megszokott módon a megye – és a környék – gyógyfürdői mutatkoznak 
be. A tudományos program fő témája a kénes vizek alkalmazása lesz, melyre nem csak a 
meghívott előadókat, de az Önöktől beérkező előadásokat is várjuk. Idén sem tartunk poszter 
szekciót, de az előadások összefoglalóinak időben történő (szeptember 15.) beküldése, lapunk 
különszámának nyomdai határideje miatt fontos. 
A bevezetőben is említett fontos eseményünk a közgyűlés. Kérem valamennyi tagunkat, hogy 
éljen jogával és az időközben begyűjtendő jelölésével és a közgyűlési szavazatával aktívan 
vegyen részt az egyesület életében. Jelölést a jelölő bizottság felkérése alapján lehet tenni. 
Azok, akik nem kapnának felkérést jelölésre, a bizottság tagjainál tehetnek jelölést a vezetőség 
tagjaira (maximum 20 fő) a felügyelő bizottságra (3 fő) és a pénztáros személyére (egy fő).  
A jelölő bizottság tagjai és elérhetőségük: 
dr. Baranyai Ildikó (Budai Irgalmasrendi kórház) e-mail: baranyai.ildiko@irgalmas.hu 
dr. Héjj Gábor (ORFI) e-mail: hejj.gabor@yahoo.com 
dr. Kovács Imre (Cserkeszőlő) e-mail: kovacsop@t-online.hu 
 
Várunk mindenkit Egerszalókon, a viszontlátásig tisztelettel üdvözli Önöket: 
 

Prof. dr. Géher Pál 
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke 

mailto:baranyai.ildiko@irgalmas.hu
mailto:hejj.gabor@yahoo.com
mailto:kovacsop@t-online.hu
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A NAGYGYŰLÉS FŐTÁMOGATÓJA 
 
 

Egerszalók Község Önkormányzata 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magyar Balneológiai Egyesület elnöke:  
Dr. Géher Pál 

Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára:  
Dr. Nagy Katalin 

 
Tudományos Szervező Bizottság 

Elnök: Dr. Géher Pál  
Tagok: 

Dr. Bender Tamás  Dr. Nagy Katalin 
Dr. Hunka Aniella Dr. Ortutay Judit 
Dr. Kovács Csaba Dr. Tefner Ildikó Katalin 

 
Helyi Szervező Bizottság 

 

Dr. Nagy Katalin 
Dr. Kovács Csaba 

Knoll Rita 
 

Tudományos információ:  
Dr. Géher Pál 

Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza 
Reumatológia Centrum 

E-mail: geherpal@gmail.com 

mailto:geherpal@gmail.com
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Információ: Szalma Márta 
H-1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 

Tel.: + 36 (06) 1 311 66 87 
E-mail: szalma@eqcongress.hu 

Internet: www.eqcongress.hu 

 
 

A Nagygyűlés időpontja:  
2019 .  november 15-17.  

 
Helyszín:  

 
 
 
 
 

3394 Egerszalók, Forrás út 6. 
 

Kongresszus Szervező Iroda 
 

 
 
 
 

 

 
LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK 

 

Absztrakt beküldési határidő:    2019. szeptember 15. 
Kedvezményes jelentkezési határidő:   2019. szeptember 6. 
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása:  2019. október 15. 
Szállásfoglalási határidő:     2019. október 1. 

 
REGISZTRÁCIÓ 

 

A Nagygyűlésen való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges:                    
on-line a Szervező Iroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt 
jelentkezési lap kitöltésével és annak megküldésével. 
Kapcsolat: Veres Gabriella, E-mail: veres@eqcongress.hu 
 
 
 

mailto:szalma@eqcongress.hu
http://www.eqcongress.hu/
mailto:veres@eqcongress.hu
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Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 

 

 
2019. szept. 6. 
előtti befizetés 

esetén 

2019. szept. 6 
után történő 

befizetés esetén  
Helyszínen Napijegy 

MBE tagjai 17.000 Ft   19.000 Ft   20.000 Ft 8.000 Ft   
Nem tag 20.000 Ft   22.000 Ft   24.000 Ft 10.000 Ft   
Szakdolgozó, Rezidens, 
PhD hallgató 12.000 Ft 14.000 Ft 16.000 Ft 6.000 Ft 

Tényleges MBE tag 
nyugdíjasok térítésmentes   8.000 Ft    12.000 Ft 6.000 Ft 

Kísérő   9.000 Ft   10.000 Ft    11.000 Ft  
Ebéd félpanzión felül   5.200 Ft   5.200 Ft   
Gála Vacsora   9.500 Ft   9.500 Ft 10.500 Ft  
 

A részvételi díj tartalma: a tudományos programon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, pontszerző igazolás, névkitűző, kongresszusi táska, 
nyitófogadás. 
Napijegy tartalma: a tudományos programokon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, névkitűző. 
Kísérők részvételi díjának tartalma: nyitófogadás. 
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális költségek részletezését írják elő, így azok 
a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 
 

További információk a következő weblapokon: 
http://www.balneologia.hu/; http://www.eqcongress.hu/ 

 
 
 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK 
2019. nov. 15., péntek - 20.00 
Nyitófogadás   
(A részvételi díj tartalmazza)  
Helyszín: Kaptárkő rendezvénypince, Egerszalók 
 
2019. nov. 16., szombat - 20.00 
Gála Vacsora 
Helyszín: Egri Korona Borház - / Demjén, HRSZ 0183/ 
(Jelentkezés a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint) 
 

http://www.balneologia.hu/
http://www.eqcongress.hu/
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A NAGYGYŰLÉS TERVEZETT PROGRAMJA: 

 

November 15. péntek 
14.30-16.00 Bemutatkoznak Heves megye gyógyfürdői 
16.00-16.30 Ünnepélyes megnyitó 
16.30-17.45 Tudományos program 
17.45-18.30 A Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése  

I. meghirdetésben 
20.00 Nyitófogadás 

November 16. szombat 
09.00-11.30 Tudományos program 
11.30-12.30 A Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése  

II. meghirdetésben 
14.00-15.00 Szponzorált előadások 
15.00-17.00 Tudományos program. 

November 17. vasárnap 
09.00-12.00 Tudományos program 

12.00 A nagygyűlés zárása 

 
A NAGYGYŰLÉS FŐ TÉMÁI: 

 

A kén szerepe a balneológiában 

Varia  
 

 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 

 

Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos 
programban jelzett témákhoz.  
 

Absztrakt beküldési határidő: 2019. szeptember 15. 
Beküldési cím: veres@eqcongress.hu 
 

Az absztrakt szövegét kérjük, a weblapokon (http://www.balneologia.hu 
/ vagy www.eqcongress.hu) fent lévő absztraktlapon elektronikusan 
beküldeni, illetve az ott megadott feltételek alapján elkészíteni. 
 
 

mailto:veres@eqcongress.hu
http://www.balneologia.hu/
http://www.eqcongress.hu/
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A Nagygyűlésre beküldött és elfogadott absztraktok a Balneológia, Gyógyfürdőügy, 
Gyógyidegenforgalom folyóiratban fognak megjelenni, melyet a helyszínen adunk át a 
regisztrált részvevőknek.  
A megjelenő összefoglalókat a szerkesztőség lektorálni fogja.  
 

Az előadásokat a nagygyűlést követően a Magyar Balneológiai Egyesület a 
honlapján meg kívánja jeleníteni. Az ehhez való hozzájárulást a bejelentő lapon 
kérjük jelezni. 
 

Az előadás megtartásához biztosított technikai eszközök:  
Számítógép, projektor, Microsoft Office Windows 10 és Office 2013 program 
Saját laptop használatára nincs lehetőség. 
 

 
SZÁLLÁSAJÁNLATOK 

 
A Saliris Resort félpanziós ellátást biztosít, így minden éjszakai szállásfoglalással                 
1 ebéd vehető igénybe a foglalt szálloda éttermében és ajánlata szerint. Kérjük jelezze 
mely napon kívánja igénybe venni az ebédet! Lehetőség van a félpanzión felül is 
ebédek igénylésére – más szálláshely választása esetén - valamennyi 
résztvevőnek/kísérőnek a regisztrációs felületen ajánlottak szerint.  
 

A helyszínen igen korlátozottan lesz lehetőség az előzetesen megrendelt 
igényektől eltérni, ezért kérjük regisztrációjával egy időben adja meg 
ebédrendelését is! 
 
 
Saliris Resort****superior Spa & Conference Hotel 
3394 Egerszalók, Forrás u. 6.   Szobák száma: 150 db 
 

A szálloda, amely a konferencia helyszíne is 
egyben, Egerszalók jelképéve vált só domb 
mellett helyezkedik el. A szállodában a 
megszokottól eltérően a recepció a legfelső, 
hetedik emeleten található. 
Standard kétágyas szoba felszereltsége: sík 
képernyős TV, telefon, WIFI, mini-bár, széf, 
légkondicionáló, kávé és teakészítés lehetősége, 
fürdőköpeny és törülköző a wellness részleghez, 
valamint minden szoba terasszal rendelkezik. 
Wellness: A fürdő közvetlen megközelítése egy 
üvegfolyosón keresztül történik, ahol 1.900 m2 
vízfelület, 17 egész évben nyitva tartó kül- és 
beltéri medence kínál emlékezetes felüdülést. A 
gyógymedencék gyógyvíz cseréjére naponta kerül 
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sor. A Szauna világ és a rönkfa szaunák szauna-ceremóniákkal egyedülállók a 
régióban. A szaunák felár ellenében vehetőek igényben, melynek ára 2.000 
Ft/fő/nap. 
Szobaár tartalma: félpanzió: svédasztalos reggeli és ebéd, wellnes részleg korlátlan 
használata, WIFI. A szobákat 15.00 órától lehet elfoglalni az érkezés napján, az 
elutazás napján pedig 10.00 óráig kell elhagyni. 
Parkolás: 
· A hotel bejárata közelében kamerával megfigyelt - őrzés nélküli -, korlátozott 

számban rendelkezésre álló kijelölt parkolóhely (2.000 Ft /gépkocsi/éjszaka)
· 83 férőhelyes, kamerával megfigyelt - őrzés nélküli - garázs (2.000 Ft 

/gépkocsi/éjszaka)

Thermal Park Egerszalók**** 
3394 Egerszalók, Thermál kemping sor 1-3. Szobák száma: 10 db 

A szálloda körülbelül 20 perces séta távolságra 
található a konferencia helyszínétől. 
Standard szoba felszereltsége (5 szoba): 
franciaágy, zuhanyzó, TV, WIFI, fésülködő asztal, 
szófa, széf, hajszárító, légkondicionáló. 
Superior szobák felszereltsége (5 szoba): 
terasz, dupla ágy, zuhanyzó, TV, WIFI, fésülködő 
asztal, szófa, széf, hajszárító, légkondicionáló. 
Wellness: a szállodában, 1.000 Ft/db áron lehet 
igényelni fürdőköpenyt. 
Három külső medencével rendelkezik 
(termálvizes ülőmedence, úszómedence, 
gyerekmedence), valamint finn és infraszauna, 
továbbá gőzkabin áll rendelkezésre. 
Ellátás: svédasztalos reggeli, fürdőház 
szolgáltatásai (gyógyvizes medence, finn- és 
infraszauna, gőz kabin), WIFI, parkoló. 
A szobákat 15.00 órától lehet elfoglalni az érkezés 
napján, az elutazás napján pedig 10.00 óráig kell 
elhagyni a szobákat.  
Parkolás: a belső udvari parkoló őrzés nélküli, 
kamerával megfigyelt, díjmentesen igénybe 
vehető a szálloda vendégei számára. 



A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 
2019 . ÉVI NAGYGYŰLÉSE

Villa Cuvée Egerszalók 
3394 Egerszalók, Fenyves u. 

  Szobák száma: 8 db 

A szálloda kb. 30 perces séta távolságra található 
a konferencia helyszínétől, valamint alig 500 
méterre helyezkedik el az ország egyik legjobb 
borászatától, a St. Andrea szőlőbirtoktól. 
Kétágyas szobák felszereltsége: fehér- és vörös 
szőlő színvilág, mini teakonyha, zuhanyzós 
fürdőszoba, LCD TV, széf, valamint minden szoba 
rendelkezik terasszal vagy erkéllyel. 
Ellátás: kontinentális reggeli, parkoló, játszóház, 
mini konyhasarok, finn szauna, WIFI. 
A szobákat 15.00 órától lehet elfoglalni az érkezés 
napján, az elutazás napján pedig 10.00 óráig kell 
elhagyni a szobákat.   
Parkolás: szabad kapacitás függvényében zárt 
vagy utcai, nyitott parkolóhely díjmentesen 
igénybe vehető a szálloda vendégei számára.  

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

UTAZÁS - Autóval:  
Budapest felől: Távolság: Budapest - Egerszalók távolsága 132 km. 
Az M3-as autópályán 114. számú kijáratnál hagyja el az utat 33. út felé ebbe az 
irányba: Tiszafüred/Füzesabony/Eger majd a 3. úton Kerecsenden és 
Demjénen keresztül érhető el Egerszalók. 

Busszal: Budapest Stadion autóbusz-pályaudvarról 1 átszállással 30 
percenként indul. Egerből a Demjénre induló buszjáratokat javasoljuk. 

Vonattal: 
A Budapestről induló Intercity-vel és gyorsvonatokkal mintegy másfél óra alatt 
közelíthető meg Eger. 

Kapcsoló linkek: 
www.elvira.hu (vasúti menetrend) 
www.menetrendek.hu (autóbusz menetrend) 
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