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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK 

 

a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika 
Nephrologia-Hypertonia Centrum, Hypertonia Kiválósági Központ 

tudományos ülésére! 
 

8.  SZEGEDI HYPERTONIA NAPOK 
 

K é s ő b b i  b a j o k  k o r a i  f o r r á s a  
 

A tudományos ülés szabadon választott egyetemi tanfolyam. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 
belgyógyászat, belgyógyászati angiológia, diabetológus, endokrinológia és 

anyagcsere-betegségek, foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), háziorvostan, 
intenzív terápia, iskolaegészségtan, ifjúságvédelem, kardiológia, klinikai 
farmakológia, nefrológia, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan 

 

Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám 
 

A rendezvényt ajánljuk továbbá hypertonológus, diabetológus, lipidológus, 
obezitológus, rezidens, központi gyakornok, Ph.D. hallgató kollégáknak, 

orvostanhallgatóknak. 
 

Dr. Lengyel Csaba Dr. Ábrahám György Dr. Légrády Péter PhD. 
tanszékvezető  
egyetemi tanár 

egyetemi tanár, 
a Nephrologia-Hypertonia 

Centrum és ESH Hypertonia 
Kiválósági Központ vezetője 

egyetemi adjunktus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZERVEZŐ IRODA: 
 
 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.,  
Tel: 06 1 311-6687 
 

Internet: http://www.eqcongress.hu 
 

Regisztráció, szállás: 
Veres Gabriella 

E-mail: veres@eqcongress.hu  

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ: 
 

Dr. Légrády Péter Ph.D.,  
egyetemi adjunktus 

SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 8. 

Tel.: 62/545186 
E-mail: legpet@gmail.com 

 
 

http://www.eqcongress.hu/
mailto:veres@eqcongress.hu
mailto:legpet@gmail.com
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

IIddőőppoonntt:: 22002200..  mmáárrcciiuuss  2200--2211..  
 

HHeellyysszzíínn::  HHuunngguueesstt  HHootteell  FFoorrrrááss********  ssuuppeerriioorr    
66772266  SSzzeeggeedd,,  SSzzeenntt--GGyyöörrggyyii  AAllbbeerrtt  uu..  1166--2244..  

  
 

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK: 
 

 
 
 
 
 

 

 
AKKREDITÁCIÓ 
 

A Szegedi Tudományegyetem által tesztvizsgával 32 kreditpontra akkreditált 
szabadon választott egyetemi tanfolyam. Kódszám: SZTE-ÁOK/2020.I./00049. 
A részvételről és a tesztvizsgáról a helyszínen igazolást adunk ki.  

 
JELENTKEZÉS 
 

1. A rendezvényen való részvételre a jelentkezés on-line a Szervezőiroda  
honlapján keresztül lehetséges. 
A regisztrációs felület 2019. november 20-tól érhető el. 
Információ: Veres Gabriella, E-mail: veres@eqcongress.hu 

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített 
jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni! A költségvállalási nyilatkozatról a 
jelentkező köteles gondoskodni! 

3. A Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezeténél lehetőség van a 
részvételi díj, illetve egy részének megtérítését kérelmezni az egyéni kvóta, illetve 
az éves tagi szolgáltatási keret erejéig. A támogatást azon Csongrád megyei kamarai 
tagok kérhetik, akiknek nincs kamarai tagdíj hátralékuk. 
A számlát saját névre vagy saját orvosi tevékenységet végző vállalkozás címére kell 
kérni, azzal a kikötéssel, hogy a megjegyzés rovatba fel kell tüntetni a résztvevő  
 

2020. február 10. 2020.  február 20. 
        
        
● Kedvezményes 
fizetési határidő 

● Szállásfoglalás 
határidő 

mailto:veres@eqcongress.hu
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nevét, illetve a MOK Csm TESZ nevét és címét:  
MOK Csm TESZ 6720 Szeged Deák Ferenc u.2. I/13. 

 

4. Felelősség- és egyéb biztosítás 
A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, 
betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely 
káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen 
felelősséget vagy kártérítést vállalni. 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ: (az árak tartalmazzák az ÁFA-t) 

 

Kategóriák 2020. 02.10-ig 
befizetve 

2019. 02.08. 
után befizetve 

MHT tag orvos: 17.000.- Ft 19.000.- Ft 
Nem tag orvos: 19.000.- Ft 22.000.- Ft 
35 éven aluli MHT tag orvosoknak: 15.000.- Ft 18.000.- Ft 
 Kísérő részvételi díj 9.000.- Ft 10.000.- Ft 
Nappali egyetemi-és PhD. hallgató, MHT 
Nyugdíjas: Térítésmentes 6.000.- Ft 

 

Ebéd - a rendezvény helyszínén: 4.600.- Ft/alk. (menü, az ár tartalmazza az ÁFÁ-t) 
 

RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMA: 
A teljes részvételi díj tartalmazza a rendezvény tudományos programjain való részvételt, a 
kapcsolódó kiállítás megtekintését, a programfüzetet, a névkitűzőt, a kávészüneti ellátást, 
és a vacsorát. Tartalmazza továbbá a Tanfolyamra vonatkozó pontszerző igazolást, 
tesztírás ellenében. 
A részvételi díj 12.500,- Ft természetbeni juttatást tartalmaz (étkezés, kávészünet) mely 
összegből 5%-os ÁFA tartalommal 8.000,- Ft, 27%-os ÁFA tartalommal 4.500,- Ft - 
étkezésként kerül kiszámlázásra. 
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.  

 Nappali egyetemi hallgató, Ph.D. hallgató, MHT Nyugdíjas térítésmentes részvétele a 
tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza továbbá a névkitűzőt, 
programfüzetet és a kiállítás megtekintését, a határidőn belüli jelentkezés esetében.  
A hallgatói jogviszony igazolása szükséges! 
Kísérő részvételi díj tartalmazza a vacsorán való részvételt, mely 5%-os és 27%-os ÁFA 
tartalommal étkezésként kerül kiszámlázásra. 
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SZÁLLÁSAJÁNLAT 
 

 
HUNGUEST HOTEL FORRÁS SZEGED**** 
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.  
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.) 


