
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák! 
 

 
 

Örömmel invitálunk Mindenkit - aki a gyermeknephrológia területén dolgozik, 

dolgozott vagy egyáltalán érdeklődik a csecsemő-, és gyermekgyógyászat és a 

nephrológia e fontos határterülete iránt - Bajára, 2021. október 1-2-re, a Magyar 

Gyermeknephrológiai Egyesület 2021. évi Kongresszusára, a város főterén álló Bácskai 

Kultúrpalotába! 

A Magyar Gyermeknephrológiai Szekció, majd Egyesület évi tudományos 

összejövetelei- több, mint 25 éve- komoly szakmai fórumot jelentenek, a fiatalok 

megszólalási lehetőséget kapnak és minden résztvevő számára a kollegiális, baráti 

kapcsolatok kialakítását, ápolását teszik lehetővé. Hagyományosan nagyszerű 

továbbképző referátumok, klinikai tárgyú előadások hangzanak el. Tehetséges 

doktorandusz kollégák és magas színvonalú diákkörös munkát végző medikusok 

számolnak be kutatási tevékenységükről. Őszintén reméljük, hogy ez az idén sem lesz 

másképp. 

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink! 

A 2020-as esztendő vírusjárványa mindannyiunk életében eddig soha nem tapasztalt 

nehézségeket, soha nem látott eseményeket hozott, mely kiemelten érintette az 

egészségügyet. És bár nem tudjuk, hogy a történet hogyan folytatódik, bízva azonban 

a szerencsés jövőben Mindenkit várunk 2021. október 1-2-én Bajára, ebbe a Duna bal 

partján fekvő egyedi, mediterrán hangulatú kisvárosba. Baja mozgalmas történettel 

bír, ebben árvizekkel, tűzvészekkel és járványokkal, de mindig túlélő vendégszerető 

magyar, bunyevác, sokác, sváb népességgel. 

Találkozzunk 2021-ban is, várunk Mindenkit Bajára!  

 

 
 

Prof. dr. Reusz György           
elnök 

 

Dr. Károly Éva PhD 
Bajai Szent Rókus Kórház 

 
 



 

 
 

 
A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI 

 

Nyirati Klára 
Polgármester, Baja 

 

Dr. Tóth Gábor 
Főigazgató Főorvos 

Bajai Szent Rókus Kórház 
 

A KONGRESSZUS ELNÖKE 
 

Prof. dr. Reusz György 
 

 

A KONGRESSZUS SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA 
 

Prof. dr. Reusz György 
Dr. Károly Éva 
Szalma Márta 

 

A KONGRESSZUS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA 
 
 

Prof. dr. Tulassay Tivadar, Prof. dr. Reusz György,  Dr. Vannay Ádám, 

Prof. dr. Szabó Attila,  Prof. dr. Sulyok Endre,   Prof. dr. Szabó László, 

Dr. Bereczki Csaba,  Dr. Tory Kálmán,  Dr. Bajusz Ilona, 

Dr. Szabó Tamás, Dr. Fekete Andrea,  Dr. Sándor György 
 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 

A Kongresszus időpontja: 2021. október 1-2. 

 A Kongresszus helyszíne: Bácskai Kultúrpalota  
       (65000 Baja, Szentháromság tér 3.) 
 

AKKREDITÁCIÓ 
 

A rendezvény PTE ÁOK/2021.II/00007 kódszámon 28 pontra akkreditált szabadon választott 
egyetemi tanfolyam, melyet tesztírás zár. A részvételről a helyszínen igazolást adunk ki. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő és 
gyermekgyógyászati intenzív terápia | 2. csecsemő és gyermekgyógyászat | 3. gyermeksebészet                   
| 4. nefrológia 
Szakdolgozók: a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 2. sz. melléklete alapján a rendezvényen való 
részvételért 12 kreditpontot kapnak. 

(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.) 



 

 
 
 

JELENTKEZÉS 
 

1. A kongresszusra való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges, a Szervező 
Iroda honlapján keresztül.  
A honlap elérhetősége: http://www.eqcongress.hu 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a 
megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
Az on-line jelentkezésre 2021. szeptember 20-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! 
 

 

 
 
 

Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

Kategóriák 
2021. 08. 23-ig 

befizetve 
2021. 09. 24-ig 

befizetve 
2021. 09. 24. után és 
a helyszínen fizetve 

MGYNE tag 40 év fölött: 16.000.- Ft 23.000.- Ft 26.000.- Ft 

MGYNE tag 40 év alatt: 15.000.- Ft 20.000.- Ft 23.000.- Ft 

Nem MGYNE tag: 20.000.- Ft 26.000.- Ft 38.000.- Ft 

Szakdolgozó:  8.000.- Ft 12.000.- Ft 15.000.- Ft 
 

Vacsora (péntek este): - Fakultatív - ára: 11 000-Ft/fő/alk. (tartalmazza az ÁFA-t) 
 

A rréésszzvvéétteellii  ddííjj  tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kapcsolódó kiállítás látogatását, a program 
és absztrakt füzetet, névkitűzőt és a részvételi igazolást, valamint a pénteki és szombati ebédeket, a 
kávészüneteket. 
 

Természetbeni juttatások: A részvételi díj étkezést is tartalmaz (kávészünet, ebéd), amely természetbeni 
juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a részvételi díjat kifizető felet terheli.  
 

A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő,  
mely a számlán megjegyzésként feltüntetésre kerül. 

 
ELŐADÁS BEJELENTÉS 

 

A szervezők várják a kongresszus főtémáihoz kapcsolódó előadás-kivonatok bejelentését. A 
kongresszus programja a beküldött előadásösszefoglalókkal ISBN számmal ellátott kiadványként 
kerül megjelenésre. 
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 Gyermeknephrologiai Egyesület 
Kongresszusa 

• Beküldési határidő: 2021. augusztus 23. 
 
 

Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Kongresszus 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. 

 
A KONGRESSZUS FŐTÉMÁI 

 

• FOLYADÉK-ÉS ELEKTROLIT-HÁZTARTÁS AKTUALITÁSAI 

• GYERMEKKORI COVID ELLÁTÁS NEPHROLOGIAI VONATKOZÁSAI 

• HYPERTONIA 

• HATÁRTERÜLETEK A NEPHROLOGIÁBAN 

• HUS: DIAGNOSZTIKA ÉS KEZELÉS 

• KÍSÉRLETES VIZSGÁLATOK A NEFROLÓGIÁBAN 

• KLINIKAI NEFROLÓGIAI ESETEK 

• NEFROGENETIKA 

• ÚJDONSÁGOK A HÚGYÚTI FERTŐZÉSEK ELLÁTÁSÁBAN 

• VESEPÓTLÓ KEZELÉSEK 

 

2021. szeptember 15. 2021. augusztus 23. 2021. szeptember 27. 
 

   
 

    
 

● Szállásfoglalás 
befizetés határideje 

● Kedvezményes regisztráció 
fizetési határideje 

● Részvétel lemondás 
határideje 

 
 ● Absztrakt beküldési határidő   

 

FONTOSABB IDŐPONTOK 
 

http://www.eqcongress.hu/


 

  

  

 
A KONGRESSZUS SZERVEZŐJE: 

 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., 
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. 

Internet: http://www.eqcongress.hu 
 

 

 
 
 
 
 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

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

 
ÉTKEZÉS  

Ebédet szervezetten a biztosítunk a regisztrált résztvevők részére a végleges programban 
feltüntetett időpontban.  
Helyszíni vacsora rendeléseket nem tudunk elfogadni, kérjük előre rendelje meg a péntek esti 
vacsorát! 
SZÁLLÁSFOGLALÁS  
A szállást csak a 2021. szeptember 15-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  
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így a 
számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 
A számlát a megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, amennyiben nem ad meg külön 
címzettet, a számla a jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát utólag 
más címzett nevére módosítani 4.500.- Ft kezelési költség ellenében tudjuk! Kérjük, hogy a 
címzett adatait pontosan és olvashatóan legyen szíves megadni a Költségátvállaló 
Nyilatkozaton! 
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.  
 
 
 
 

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/


 

 
 
 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK  
A regisztrációkor megjelölt szolgáltatásokat megrendeljük, ezért lemondást kizárólag 
írásban (levél, fax, e-mail) fogadunk el!  
Szállás megrendelését 2021. szeptember 15-ig, regisztrációra vonatkozó megrendelését 
pedig 2021. szeptember 27-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.  
 

 
 

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 
 

Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetési határideje: 2021. szeptember 15. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet 
biztosítani! 
A szálláslehetőségekről és szállásárakról az weboldalon található tájékoztatás. 
 
⧫ Duna Wellness Hotel 
6500 Baja, Szentháromság tér 6. 
 
Baja legrégebbi szállodája a város szívében, nyugodt, barátságos környezetben helyezkedik el. 
A szállodából elragadó panoráma nyílik a Sugovicára, a Petőfi szigetre és a mediterrán 
hangulatú közép Európában egyedülálló gránitkockákkal kirakott Szentháromság térre. 
A szálloda Átrium Wellness részlegén élménymedence, jakuzzi, infra szauna, Finn Szauna, 
valamint fitness-terem várja a vendégeket. 
Szállodai szolgáltatások: Pacsirta Étterem, kávézó, wellness részleg, masszázs (térítés 
ellenében). 
Szobák felszereltsége: Minibár, TV, zuhanyzós vagy fürdőkádas fürdőszoba, hajszárító, telefon, 
ingyenes WIFI internet, szobaszéf. 
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, internet elérés, ÁFA, IFA. 
Parkolás: Ingyenes parkolás a szálloda előtt a Szentháromság téren. 
A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kell 
elhagyni. 

   
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
⧫ Kaiser Panzió 
6500 Baja, Szentháromság tér 8. 
 
A panzió a főtéren található. A rendezvény helyszíne kb. 5 perc sétával érhető el. 
Szobák felszereltsége: internet elérés, ÁFA, IFA.  
Szobaár tartalma: szállás reggelivel, internet elérés, ÁFA, IFA. 
Parkolás: A panzió előtt a parkolás ingyenes. 
A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kell 
elhagyni. 

  
 
 
⧫ Főtér Panzió 
6500 Baja, Szentháromság tér 8-10. 
 
A panzió a főtéren található. A rendezvény helyszíne kb. 5 perc sétával érhető el. 
Szobák felszereltsége: zuhanyzós fürdőszoba, TV, ingyenes WIFI. 
Szobaár tartalma: internet elérés, ÁFA, IFA. A szobaára nem tartalmazza a reggelit! 
Parkolás: A panzió előtt a parkolás ingyenes. A mélygarázs 1.000,- Ft/nap. 
A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kell 
elhagyni. 

  
 
 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 
 

 

 Megközelítés vonattal  
 (kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 

 

 Megközelítés autóval: 
Baja Budapesttől leggyorsabban az M6 autópályán közelíthető meg. A 162. kilométernél kell az 
autópályát elhagyni és Bátaszék irányában kb. 20 km után érhető el Baja városa.  

http://www.elvira.hu/


 

 
 
 



 

 


