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T i s z t e l t  K o l l é g á k ,  M u n k a t á r s a i n k ,   
K e d v e s  B a r á t a i m !  
 
 
 
 
 
A Magyar Fül-, orr-, gége- és fej-, nyaksebész Orvosok 
Egyesülete Gyermekfülészeti Szekciója megalakulásának 
46. évfordulójára készülve, szeretettel köszöntöm Önöket 
a XXV. Gyermekfülész kongresszusunkon. 

 

Nagy öröm számomra, hogy túl a COVID-19 Pandémia viharain, összegyűlhetünk a 
középkori Magyar Királyság fővárosában, tanácskozhatunk, tapasztalatot cserélhetünk, 
hovatovább az ellátási területünket oly szorosan érintő gyermekgyógyász szakmát is 
bevonhatjuk ebbe az eszmecserébe. 
 

Bízom benne, hogy a fül-orr-gégészetet művelő kollégák ismét sok új műtéti megoldásról, 
lebbentik fel a fátylat, amiből mi, gyermekfülészek és a gyermekekkel foglalkozó kollégák 
is sokat profitálhatunk.  Ez alkalommal is teret adunk ennek a több szakmára is kiterjedő 
konzultációnak, amivel bővíthetjük a gyermekbeteg ellátás szemléletét, hiszen mint 
tudjuk, a gyermek nem kis felnőtt, és a fül-orr-gégészetben nincs kis fül-orr-gégészet. 
Ezzel a komplex szemlélettel szervezzük a XXV. tanácskozásunk programjait, mely 
alkalomból Jubileumi Emlékérem kibocsátását is tervezzük. 
 

A tudományos bizottság nevében is ígérhetem, hogy a referátumaink, előadásaink 
margóján eredményes tanácskozást tartunk és szakmai tapasztalatokkal gazdagodva 
térhetünk haza erről a társszakmánkkal is bővített összejövetelről, amit az Expert Quality 
Kongresszusi és Utazási Iroda szervezésében élvezhetünk. 
 
 
Kívánok Önöknek tartalmas szellemi feltöltődést, kellemes kikapcsolódást a 
kongresszuson és a post-congress programokon is, amihez meghosszabbított tartózkodást 
biztosítunk! 
Sok szeretettel várunk mindenkit Visegrádon!  
 
 
Dr. Horváth Éva 
az MFOE Gyermek Fül-Orr-Gégészeti Szekció és a Vándorgyűlés elnöke 
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A VÁNDORGYŰLÉS VÉDNÖKEI 
 

Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár  
Belügyminisztérium 
 

Prof. Dr. Tamás László elnök  
Magyar Fül-, Orr-, Gége- és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete 
 
TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
ELNÖKE: TAGJAI: 
Prof. dr. Katona Gábor, 
címzetes egyetemi tanár,  
Heim Pál Országos 
Gyermekgyógyászati Intézet  
Fül-orr-gégegyógyászati Osztály 

Dr. Fent Zoltán PhD., egyetemi adjunktus,  
SE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
igazgatóhelyettes 
 

Dr. Csákányi Zsuzsanna PhD., osztályvezető főorvos,  
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet  
Fül-orr-gégegyógyászati Osztály 
 

Dr. Horváth Éva főorvos, a Gyermek Fül-Orr-Gégészeti 
Szekció elnöke 
 

 

A VÁNDORGYŰLÉS FŐ TÉMÁI 
 

 GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS HÁZIORVOSI HATÁRTERÜLETI KÉRDÉSEK  
(OTITIS, RHINOSINUSITIS) AKTUÁLIS ELLÁTÁSI AJÁNLÁSOK 
 CONGENITÁLIS ÉS HEREDITER MALFORMÁCIÓK A GYERMEKFÜLÉSZETBEN 
 VELESZÜLETETT ÉS SZERZETT HALLÁSPROBLÉMÁK 
 GYERMEKKORI INFEKCIÓK A COVID-19 TÜKRÉBEN  
 VARIA 

 
ELŐADÁSOK BEJELENTÉSE 
 

Reméljük, hogy a Vándorgyűlés fő témái felkeltik majd a tisztelt kollégák érdeklődését és 
minél nagyobb számban jelentenek be előadásokat, illetve poszter prezentációkat. 
Bízunk benne, hogy a kiemelt területek megvitatása mellett a napjainkban jelentkező új 
szakmai kihívásokat és elvárásokat is megosztják majd az előadók a vándorgyűlés 
résztvevőivel. 
Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Vándorgyűlés Tudományos 
Bizottsága fenntartja. 
 

 

HATÁRIDŐK 
 

2023.02.20 2023.02.23 2023.02.28              2023. 04. 26. 

  
 
 

 Absztrakt beküldési  
határidő;  

előadások/poszter  
prezentációk  

 Kedvezményes  
regisztráció fizetési  

határideje 
Érem igénylés 

határideje 
  

● Szállásfoglalás,  
befizetés határideje 

● Online  
jelentkezés  

lezárása 

https://semmelweis.hu/fulorrgegeszet/
https://semmelweis.hu/fulorrgegeszet/


 
 
AKKREDITÁCIÓ 
 

A továbbképzés tudományos programja a PTE ÁOK /2023.I./00189 kódszámon 50 pontra 
akkreditált, szabadon választott egyetemi tanfolyam, tesztvizsgával. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerint pontszámként elszámolható:  
 

1. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat   6. Audiológia 
2. Csecsemő és gyermekgyógyászat   7. Foniátria 
3. Fül-orr-gégegyógyászat   8. Neurológia  
4. Allergológia és klinikai immunológia   9. Háziorvostan 
5. Csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív 
terápia 

10. Orvosi rehabilitáció (csecsemő és 
gyermekgyógyászat)  

 

Szakdolgozók számára az akkreditáció folyamatban van. 
 

REGISZTRÁCIÓ  
 

A Vándorgyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges, a Szervező Iroda 
honlapján keresztül. A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu/aktuális kongresszusok. 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj  
és a megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
 

1. 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! 

2. Természetbeni juttatások: A részvételi díj 27 100 Ft étkezési költséget is tartalmaz (kávészünet, vacsora), 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, így a számlán 
azok külön sorban kerülnek feltüntetésre. 

3. 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 - A részvételi díjak bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
 

Kategóriák 2023. február 23. előtt befizetve 2023. április 28-ig befizetve 

Társasági tag 36 000 Ft 42 000 Ft 
Szakdolgozó 22 000 Ft 28 000 Ft 
NEM társasági tag/Cégképviselő 48 000 Ft 54 000 Ft 

 

 

Ebéd: 8 900.- Ft/fő  
RETRO PARTY – 2023. május 5. péntek. Ára : 15 800.- Ft/fő 
Múltidéző vacsora autentikus ételekkel és italokkal, rock and roll zenével 
Dress code: javasolt 60-70-80-as évek 
 

A részvételi díj tartalmazza a szakmai programokon és a kiállításon való részvételt, a programfüzetet, a 
Nyitófogadás, valamint a kávészünetek költségét. 
A rendezvény csak névkitűzővel látogathatóak! 
Az egyes szolgáltatások (étkezés, esti programok) a kiadott jegyek ellenében vehetők igénybe! 
 

Társasági tagként való regisztráció a rendezett tagdíj esetében vehető igénybe! 
Ebéd – a Thermal Hotel Visegrád szállásköltsége tartalmazza az ebédet is (éjszakánként 1 ebédet). 

 Ezen felül van lehetőség a fenti áron igénybe venni ebédet.  

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


 
 

 
JUBILEUMI EMLÉKÉREM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POST-CONGRESS PROGRAM  
2023. május 6. 14:00 órától 
 

LOVAGI TORNA BEMUTATÓ és VACSORA 
Az egész országban egyedülálló program, mely során 
bemutatásra kerül a sokszín középkor. A Szent György 
lovagrend tagjai egy látványos lovagi tornán mutatják 
be, hogy miképpen küzdöttek a harcosok a 14. századi 
Visegrádon. A programot megelőzi egy történelmi 
ismertető és a torony megtekintése.  
A párviadalok valósághűen és izgalmasan, esetenként 
humorral idézik fel a középkori lovagok bátorságát és 
vakmerőségét. A szabadtéri műsort a királyi vadászölyv 
reptetése is színesíti. A műsor zárásaként lehetőség 
nyílik a középkori fegyvereket a lovagok segítségével 
kipróbálni. 
A lovagi tornabemutató után Királyi lakoma a 200 m-re 
található Renaissance Étteremben. 
 

A programot minimum 30 fő jelentkezésével tudjuk 
megtartani. 
A lovagitorna bemutató és vacsora, valamint a 
transzferek költsége: 77 EUR/fő. 
A program részvételi díját külön számlázzuk, 2023. 
április 25-én forintban a napi MNB árfolyam szerint. 
A programra jelentkezési határidő: 2023. 04. 24. 

 

HOSSZABBÍTOTT TARTÓZKODÁS 
 

A szállodában lehetőség van a foglalás hosszabbítására szombat éjszakára.  
Gyerekeknek pótágyas elhelyezéssel is (0-18 éves korig). 
Kérjük, jelezze igényét az egyéni egyeztetés érdekében! 

 
SZÁLLÁSFOGLALÁS 
 

Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2023. 02. 28. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet biztosítani 
mivel a szálloda egyéni foglalása májusban már rendezvény nélkül is a teljes kapacitást igényli! 

A Gyermekfülészek XXV. Jubileumi Konferenciája alkalmából 50 
mm-es, egyoldalas, ezüst patinázott bronzérmére kibocsájtást 
tervezünk. A nyomdai kapacitások minimum 100 db érem 
megrendelését teszik lehetővé 7.800,- Ft-os áron, díszdobozos 
csomagolással. 
 

Megrendelésre csak 100 db. igénylése esetén van lehetőség! 
 

Egyedi kérésre a tulajdonos nevének a hátoldalra történő 
gravírozása kérhető 1.500,-Ft felárral! 
 



 
 
 
 

Thermal Hotel Visegrád****superior   2025 Visegrád, Lepence völgy 2. 
 

A Thermal Hotel Visegrád****superior a festői szépségű 
Dunakanyarban, Visegrád mellett, nyugodt, barátságos 
környezetben helyezkedik el, a Pilisi Parkerdő 
szomszédságában, Budapest belvárosától mindössze 40 
kilométerre. A négycsillagos superior szálloda teljes körű 
kényelmet és első osztályú szolgáltatásokat nyújt a 
felfrissülni, pihenni vágyó wellness vendégek és az ideális 
környezetet kereső konferencia résztvevők számára.  
 
Classic kétágyas szobák alapterülete 26 nm.  
A szobák felszereltsége: erkély, egyénileg szabályozható 
légkondicionálás, LCD televízió, minibár, szobai széf, 
fürdőszoba, fürdőköpeny, hajszárító, ingyenes wifi. 
Különleges hangulatú Lepence Spa wellness részleg közel 
3000 nm alapterületen, 7 db medencével, szaunaparkkal 
és tepidáriummal rendelkezik. 
Parkolás: a szálloda szabadtéri parkolóban díjtalan a 
parkolás a szabad kapacitás függvényében, térítés 
ellenében a teremgarázsban, szintén térítésmentesen, a 

szállodával szemben, a Duna-parton. 
 

Szobaárak:    - egyágyas szoba: 46.000,-Ft / szoba / éj 
    - kétágyas szoba: 67.500,- Ft/ szoba / éj 

Tartalma: Svédasztalos büféreggeli, büféebéd, wellness használat a nyitvatartási időben, parkolás 
a szabadtéri parkolóban, ÁFA, IFA. 
Check-in az érkezés napján 14.00 órától, Check-out a távozás napján 10.00 óráig. Az ettől eltérői 
igényt kérjük, előre jelezze, csomagszobát biztosítunk. Későbbi kijelentkezés esetén a következő 
éjszaka szállásdíjat számítjuk fel. 
A szálloda nemdohányzó épület! Dohányzásra kizárólag a kijelölt helyeken lehetséges. 
 
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

 

INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 
 

Ebéd A szálloda szállásdíja tartalmaz éjszakánként 1 büféebédet a szálloda éttermében, ital 
nélkül.  Az on-line jelentkezésnél szükséges megadni, hogy ezt mely napon(kon) kívánja 
igénybe venni. Ezen felül is lehet ebédet igényelni a jelentkezési feltételeknél leírtak szerint. 

Vacsorák Nyitó vacsora: a regisztrációs díj tartalmazza a részvételt a leírás szerint. 
 Retró Party: opcionális, a jelentkezési feltételeknél leírtak szerint. 
 
 

SZERVEZŐIRODA: 
 

 
 
 

Regisztráció, szállásinformáció 
Veres Gabriella: 
Tel: 06 1 311 6687 
E-mail: veres@eqcongress.hu 

Expert-Quality Kft. 
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 

Tel: 06 1 311 6687 
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. 

E-mail: congress@eqcongress.hu 
Internet: http://www.eqcongress.hu 

https://thv.hu/hotel/wellness
https://thv.hu/lepence-spa
mailto:congress@eqcongress.hu
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