
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák! 
 

A Magyar Nephrologiai Társaság (MANET) XXXVI. Nagygyűlés kiemelt feladatának 
tekintjük az új nemzetközi és hazai kísérletes- és klinikai vizsgálatok ismertetését, a 
tudományos eredmények bemutatását. A Nagygyűlés résztvevői 2019-ben is első 
kézből kaphatnak tájékoztatást Társaságunk elnökétől, aki az idei, Budapesten 
megrendezett Európai Vesetársaság Kongresszusának elnöki tisztét is betölti. A 
nephrologia teljes spektrumát felölelve a genetikától a molekuláris biológián át, az 
epidemiológiától a terápiás alkalmazásig várjuk az előadásokat. Bízunk abban, hogy 
idén is nagyszámú fiatal mutatja be kísérletes és klinikai kutatási eredményeit. Az 
anyagcsere, a diabetes, a szív- és érrendszeri betegségek összehangolt irányelveinek 
megvalósítását a társtársaságokkal együtt járjuk körbe. A gyermekgyógyászat, a 
szülészet és a geriátria nephrologiai vonatkozásainak újdonságairól is hallhatunk. Az 
életmód, a környezeti ártalmak és a vesebetegségek összefüggései ugyancsak 
izgalmas témát szolgáltathatnak az előadásokhoz. A pathologia és a nephrologia 
határterületeinek újdonságai, érdekességei esettanulmányok formájában kerülnek 
bemutatásra. A klinikai nephrologia, a vesepótló kezelések és a vesetranszplantáció 
hihetetlenül sokrétű, új információ áradatának szintézise biztosan remek 
előadásokhoz szolgáltat alapot. 
A Nagygyűlés hagyományainak megfelelően párhuzamosan zajlik az ápolói szekció 
programja, ahol remélhetően a szokásos igen magas színvonalú előadások hangzanak 
el. 
A posztgraduális oktatás keretén belül belgyógyászok, családorvosok számára 
továbbképző napot tartunk, ahol az előadások elsősorban a gyakorlati betegellátás 
köré szerveződnek. 
Reméljük, hogy az idei Nagygyűlés ismételten a hazai nephrologia nagy ünnepe lesz 
és méltó megkoronázása a 2019. júniusi EDTA Kongresszusnak. A tudományos 
programok mellett kötetlen szakmai és baráti megbeszélésekre is kiváló lehetőséget 
teremt Szeged városa 2019 októberében. 
 

 
 
 
 
 

Dr. Barna István                         
a Nagygyűlés elnöke 

 

Dr. Légrády Péter 
a Nagygyűlés titkára 

   Prof. Dr. Reusz György                  
a MANET elnöke 

 

Dr. Kárpáti István                      
a MANET főtitkára 

 
 
 
 



 

 
 

A NAGYGYŰLÉS ELNÖKE 
 

Dr. habil Barna István, egyetemi docens 
Semmelweis Egyetem I sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 

E-mail: istvan.barna@hypertension.hu 
 

TITKÁR 
 

Dr. Légrády Péter PhD, egyetemi adjunktus    
Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

 
 

A NAGYGYŰLÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA 
 

Dr. Ábrahám György, egyetemi tanár Dr. Ladányi Erzsébet, orvos-igazgató 
Dr. Kárpáti István, egyetemi docens Dr. Reusz György, egyetemi tanár 
Dr. Kovács Tibor, egyetemi tanár Dr. Zakar Gábor, orvos-igazgató 
 
 

A NAGYGYŰLÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA 
 

 

elnök: Dr. Balla József, egyetemi tanár 
titkár: Dr. Fekete Andrea, PhD  
tagok: Dr. Légrády Péter PhD, egyetemi adjunktus   Dr. Sonkodi Sándor, egyetemi tanár 

Dr. Molnár Gergő Attila, PhD  Dr. Tislér András, egyetemi docens 
Dr. Nagy Judit, egyetemi tanár  Dr. Wagner László, egyetemi docens 

  Dr. Rosivall László, egyetemi tanár Dr. Zakar Gábor, orvos-igazgató 
 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 

A Nagygyűlés időpontja: 2019. október 17-19. 
 A Nagygyűlés helyszíne: Hunguest Hotel Forrás****  
  6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u.16-24..  

 
 

Hivatalos nyelv: magyar 
 
 
 
 
 
 

mailto:istvan.barna@hypertension.hu


 

 
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/kovetkezo-kongresszusok/. 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a 
megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
Az On-line jelentkezésre 2019. október 10-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! 

 
Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 

 

Kategóriák 2019. 07. 15-ig 
befizetve 

2019. 09. 20-ig 
befizetve 

2019. 09. 20. után és 
a helyszínen fizetve 

MANET tag 35 év fölött: 24.000.- Ft 28.000.- Ft 32.000.- Ft 
MANET tag 35 év alatt: 18.000.- Ft 21.000.- Ft 24.000.- Ft 
Nem MANET tag: 28.000.- Ft 33.000.- Ft 37.000.- Ft 
Szakdolgozó:   8.000.- Ft 10.000.- Ft 13.000.- Ft 
Kísérő:   11.000.- Ft 12.000.- Ft 12.500.- Ft 

Egyetemi, főiskolai és PhD hallgató, 
valamint Nyugdíjas MANET tag: 

Térítésmentes részvétel a  
Tudományos programokon 

 

A tteelljjeess  rréésszzvvéétteellii  ddííjj  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 sszzaakkddoollggoozzóókk  rréésszzvvéétteellii  ddííjjaa tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a 
kávészüneteket, névkitűzőt, program és absztrakt füzetet és a részvételi igazolást. 
NNyyuuggddííjjaass  MMAANNEETT  ttaagg,, valamint nnaappppaallii  eeggyyeetteemmii,,  ffőőiisskkoollaaii,,  vvaallaammiinntt  PPhhDD  hhaallllggaattóó ingyenes részvétele a 
tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a 
kiállítás megtekintését. A hallgatói jogviszony igazolása szükséges! 
KKíísséérrőő  rréésszzvvéétteellii  ddííjj tartalmazza az első esti vacsorán való részvételt. 
 

 
Vacsora: 11.000.- Ft/fő (a szakdolgozók és a térítésmentes részvételre jogosultak részére) 
Gála vacsora: 11.500.- Ft/fő 

 

A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő,  
így a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 

 

http://www.nephrologia.hu/
http://www.eqcongress.hu/kovetkezo-kongresszusok/


 

 
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: 2019. augusztus 31. 
· 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/2019.II/00030 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.) 

http://www.eqcongress.hu/


 

 
A NAGYGYŰLÉS FŐTÉMÁI 

 
· Gyermekgyógyászati nephrologia  
· Az elmúlt egy év újdonságai a nephrologiában (glomerulonephritis, 

tubulointerstitialis nephritis,vesepótló kezelés, transzplantáció) – 
review szerűen 

· Legfrissebb klinikai irányzatok, újdonságok a diagnosztika és a terápia 
területén a nephrologiában. (akut és krónikus veseelégtelenség, 
immunológia, genetika, diabetes, hypertonia, obesitas, dyslipidaemia) 

· Társszakmák a nephrologiában (nőgyógyászat, kardiológia, radiológia,) 
· Epidemiológia – hazai és nemzetközi statisztika 
· Klinikopathológia – esetbemutatások 
· Fiatal nephrologusok – esetbemutatásai (MATINÉ) 
· Gyakorlati tapasztalatok, újdonságok a dialízis területén 
· Gyakorlati tapasztalatok, újdonságok a vesetranszplantáció területén 

 

2019. július 15. 2019. augusztus 31. 2019. szeptember 2. 2019. október 1. 

 

  

 
 

 
 

 
        ● Kedvezményes 
regisztráció fizetési 

határideje 

● Absztrakt 
beküldési határidő 

● Szállásfoglalás 
befizetés határideje 

● 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 
ERA-EDTA 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>> 

FONTOSABB IDŐPONTOK 
 

http://www.eqcongress.hu/test/uploaded/1372077620_P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
http://www.eqcongress.hu/test/uploaded/1372077620_P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf


 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, EBÉDEK 

 
¯ Vacsora:   2019. október 17., 20.00   
     (Az orvosok regisztrációs díja tartalmazza a részvételt.) 
 

¯ Gála Vacsora: 2019. október 18., 20.00 
     (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) 
 

¯ Ebédek - A szálloda éttermében 
 Fakultatív - büfé - ára: 4.600.-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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 
 

Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2019. szeptember 2. 
 
HUNGUEST HOTEL FORRÁS SZEGED**** Szobaszám: 150 (szoba), 20 (apartman) 
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24. 
 

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.  
 
 
 

 

Szervező:  Regisztráció, szállásinformáció 
Szalma Márta Veres Gabriella 

Tel: 06 1 302 5610 Tel: 06 1 311 6687 
E-mail: szalma@eqcongress.hu E-mail: veres@eqcongress.hu 

http://www.eqcongress.hu/


 

 
 
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 Napfényfürdő Aquapolis 
mélygarázsában: 09.00-21.00: 100.- Ft/gk./óra;  
21.00-09.00: 50.- Ft/gk./óra 
Az ár tartalma: szállás, gazdag büféreggeli, az 
éjszakák számával megegyező számú, naponta 
korlátlan belépésre jogosító belépő a 
szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged 
(családi wellness, élményfürdő, csúszdapark, 
gyógymedencék, strand) üzemelő 
medencéihez, valamint - szintén a fizetett 
vendégéjszakák számával egyező alkalommal - 
szabadon választott időpontban, napi egyszeri 
belépéssel 3 órás időtartamú tartózkodási 
lehetőség a fürdő Csendes wellness 
részlegében. (csendes, relaxációs zóna, ahová 
csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva 
ezzel a vendégek nyugodt környezetben történő pihenését. Szolgáltatások: élmény- és 
pezsgőmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri 
rönkszauna.), WIFI internet, fürdőköntös, ÁFA, IFA. 
(Az elutazás napján csak a Csendes wellness részleg vehető igénybe 11:00 óráig.) 
 
 
NOVOTEL SZEGED¬¬¬¬    Szobaszám: 50 (szoba) 
6721 Szeged, Maros utca 1. 
 

A szálloda a Tisza partján, egy rövid sétára 
található a városközponttól. Szeged 
pályaudvara 2,5 km-re található. A modern 
szobák tágas teret biztosítanak, és az 
erkélyekről remek kilátás nyílik a folyóra és a 
városra.  
A szállás egész területén ingyenes a WIFI. 
Szállodai szolgáltatások: Étterem, lobby bár, 
wellness - ingyenes infrakabin, finnszauna, 
jacuzzi, térítés ellenében 
masszázsszolgáltatás vehető igénybe. A 
wellness részlegben 6-6 fő befogadására 
alkalmas jacuzzi és szauna található.  
 



 

 
 

Újonnan kialakított fitness részlegben 
futópad, elliptikus tréner és háttámlás 
kerékpár várja a sportolni vágyókat.  
Standard szoba felszereltsége: 
Síkképernyős, műholdas TV, íróasztal, 
elektromos vízforraló, minibár, széf, 
fürdőszoba káddal vagy zuhanyzóval, 
pipereszett, hajszárító. 
Mindegyik szoba légkondicionált, erkélyes. 
Parkolás: Sorompóval zárt parkoló, 
kamerával felügyelt: 1.500 Forint/nap.  
Garázs, kamerával felügyelt: 3.100 
Forint/nap.  

 
 

TISZA SPORT HOTEL SZEGED Szobaszám: 50 (szoba) 
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42. 

A Tisza Sport Hotel csendes kertvárosi 
környezetben található, 200 méterre a 
Kongresszus helyszínétől. A modern stílusú 
szegedi hotel szállodaként, illetve ifjúsági 
szálláshelyként is üzemel, ahol kényelmes 
szobák és számos szolgáltatás biztosítják 
vendégeink felhőtlen kikapcsolódását. 
Superior szobák:   
Felszereltsége: modern bútorozás, színes 
TV, biomatrac, hűtő, légkondicionáló, 
felújított fürdőszoba, WIFI, erkély. A szoba 
nem pótágyazható. A szobák egy része a 
városra néz, másik része az udvarra, illetve 
a Bertalan hídra. 
Classic szobák:         
27 db 3 ágyas és 1 db 2 ágyas Classic szoba 
található a főépületünkben. 
Felszereltsége: modern bútorozás, színes 
TV, hűtő, Cardo biomatrac, fürdőszoba, 
légkondicionáló, WIFI, erkély.  
Zuhanyzós szobák:           
4 ágyas Zuhanyzós szobák 
Felszereltség: 4 ágy, asztal, székekkel, hűtő, 
fürdőszoba, erkély. 
A szobatípus közkedvelt osztálykirándulók 
körében, valamint szerényebb szobatípust     

         kereső felnőtt csoportok körében. 
· Parkolás a szálloda előtt, nem őrzött: ingyenes 
· Garázs, nem őrzött: 1.000 Forint/nap 

http://www.tiszasporthotel.hu/bemutatkozas
http://www.tiszasporthotel.hu/kepgaleria?content=kepgaleria&galeria=18
http://www.tiszasporthotel.hu/kepgaleria?content=kepgaleria&galeria=18
http://www.tiszasporthotel.hu/hotel_szolgaltatasok


 

 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

Az egyes szolgáltatások (étkezés, kísérő programok)  
a kiadott jegyek ellenében vehetők igénybe!  

 
ÉTKEZÉS  
Ebédet szervezetten a szálloda éttermében biztosítunk a regisztrált résztvevők részére 
előzetes megrendelés alapján, a végleges programban feltüntetett időpontban.  
Helyszíni ebédrendeléseket csak korlátozott számban tudunk elfogadni.  
 
SZÁLLÁSFOGLALÁS  
A szállást csak a 2019. szeptember 2-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  
Adathiányos számlázási rovattal megrendelését nem áll módunkban elfogadni!  
A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük olvashatóan és pontosan adják meg!  
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 2019. szeptember 2-ig, regisztrációra vonatkozó megrendelését pedig 
2019. október 1-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.  

 
A NAGYGYŰLÉS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

 

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. 

 
A szegedi pályaudvarról az 1, 2-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.
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