
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
Tisztelt Kollégák ! 
Tisztelt Munkatársaink ! 

 
2009-ben immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nephrologiai 

Társaság Nagygyűlése, amely reményeink szerint most is a tudomány és a minőségi 
gyakorlat seregszemléje lesz. 

A Nagygyűlés kiemelt főtémája a krónikus veseelégtelenség és a kardiovaszkuláris 
kockázat. Báró Korányi Sándor használta és vezette be először az orvosi gyakorlatba a 
krónikus veseelégtelenség fogalmát. Elsők között voltunk a világon a vesetranszplantáció és a 
dialíziskezelés klinikai alkalmazásának területén is. A nephrologia szakterületének művelői és 
ez iránt érdeklődők olyan hagyományokra támaszkodhatnak tehát, amelyek segítséget, de 
egyben kötelezettséget is jelentenek a további magas színvonalú elméleti kutatás és minőségi 
gyakorlat folytatására. 

Nagygyűlésünk főtémái a nephrologia magyarországi történetétől az intervenciós 
nephrologia lehetőségeinek és legújabb eredményeinek bemutatásáig átfogó képet adnak a 
nephrologia aktualitásairól. Ehhez természetesen a műhelymunkák tevékenységének 
bemutatása, a kísérletes és klinikai kutatási programok eredményeinek ismertetése is 
szükséges, ezért is várjuk nagyszámban az előadások és poszter prezentációk bejelentését. A 
megjelölt főtémáknál egy-egy bevezető előadás összegzi a nemzetközi eredményeket és 
gyakorlatot, de a hangsúly a csatlakozó szabadelőadásokon van. 

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy várjuk a nemzetközi 
kongresszusokon előadott, ismertetett kutatási eredmények, valamint az újonnan PhD 
fokozatot megszerzett kollégák eredményéinek bemutatását is a Nagygyűlésen. 

Hagyományainkhoz híven nem csak az orvosi terület, hanem a szakápolók kutatásai 
eredményeinek bemutatását is várjuk minden területen. A dialízis ellátás mellett a 
betegoktatásban és a gondozás területén dolgozó, speciális kompetenciákkal és tudással 
rendelkező munkatársaink tevékenységének átfogóbb megismerése és fejlesztése egyik 
kiemelt célja a Nagygyűlésnek. 

Számos főtéma rejti magában kimondva és kimondatlanul is azt a gondolatot és 
törekvést, hogy szorosabb kapcsolatot tudjunk kialakítani a társszakmákkal a vesebetegek 
jobb ellátása és újabb kutatási területek kialakítása érdekében. Meghívottként jelen lesznek a 
kardiológia, diabetologia, pszichiátria, radiológia, pathologia, gyermekgyógyászat jeles 
szakmai képviselői és a társszakmák területéről is várjuk az előadások bejelentését. 

Budapest rendezi ez év szeptemberében a Nagygyűlést, de a helyszín Siófok lesz, 
ahol a nagyváros zajától elbújva, kicsit összezárva, de a napsütés és a víz élvezetét is remélve 
lehet együtt a nephrologusok közössége. Az egymás munkájára való odafigyelés, az 
ismeretszerzés és a kellemes együttlét reményében várunk mindenkit szeretettel. 
 

Budapest, 2009. május 
 
 Dr. Kiss István, egyetemi docens  Dr. Reusz György, egyetemi tanár 
        a Nagygyűlés társelnöke        a Nagygyűlés társelnöke 
 
 



   

 

 
 
A Nagygyűlés elnökei: 
  

Dr. Kiss István, egyetemi docens, profilvezető főorvos 
Főv. Önk. Szent Imre Kórház- Belgyógyászati Szakmák Mátrix Intézete,  
Nephrologia-Hypertonia Profil, intézetvezető 
Tel.: 06 1 206-5517, 06 1 464-8713 
E-mail: ikiss@enternet.hu 
Dr. Reusz György, egyetemi tanár 
SE ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
Tel./ Fax: 06 1 324-7795 
E-mail: reusz@gyer1.sote.hu 

 
A Nagygyűlés Szervező Bizottsága: 

 

elnök: Dr. Kiss István, egyetemi docens 
 Dr. Reusz György, egyetemi tanár 
tagok: Dr. Túri Sándor, egyetemi tanár 
 Dr. Kerkovits Lóránt, orvosigazgató h., főorvos 
 Dr. Ladányi Erzsébet, orvosigazgató 
 Dr. Török Marietta, orvosigazgató 
 Dr. Zakar Gábor, orvosigazgató 

 
A Nagygyűlés Tudományos Bizottsága: 
 

elnök: Dr. Rosivall László, egyetemi tanár 
titkár: Dr. Mucsi István, egyetemi docens 
tagok: Dr. Nagy Judit, egyetemi tanár 
 Dr. Szegedi János, c. egyetemi docens 
 Dr. Szabó András, egyetemi tanár 
 Dr. Szelestei Tamás, osztályvezető főorvos 
 

A Nagygyűlés szervezője: 
MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft.  
1051 Budapest, Nádor u. 36. 
Tel: 06 1 311-6687, 06 1 312-2389; Fax: 06 1 383-7918 
Szervező: Szalma Márta 
E-mail: szalma.marta@motesz.hu 
Regisztráció: Veres Gabriella  Szállásinformáció: Szepesi Gizella 
E-mail: veres.gabriella@motesz.hu E-mail: szallas@motesz.hu 
Internet: http://www.motesz.hu/Kongresszusi és Utazási Iroda 
 

 
 

mailto:ikiss@enternet.hu
mailto:reusz@gyer1.sote.hu
mailto:veres.gabriella@motesz.hu
http://www.motesz.hu/Kongresszusi


  

  

 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

 
A Nagygyűlés időpontja: 2009. szeptember 17-19. 
A Nagygyűlés helyszíne: Hotel Azúr, 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C. 
Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2009. szeptember 17., 09.30 
 

Helyszíni regisztráció: 
2009. szeptember 16. (szerda)  16.00 - 19.00 
2009. szeptember 17. (csütörtök)   8.00 - 18.00 
2009. szeptember 18. (péntek)      8.00 - 19.00 
2009. szeptember 19. (szombat)   8.00 - 13.00 

 
Részvételi díj (az árak az ÁFA - t tartalmazzák) 
A kongresszuson való részvételhez kérjük, töltsék ki a mellékelt jelentkezési lapot és küldjék vissza 
a következő címre, fax: 06 1 383 7918 

 
               2009. 06. 1-ig 2009. 09. 1-ig        2009. 09. 1 után és  
                 befizetve      befizetve      a helyszínen fizetve 
  

MNT tag 35 év fölött:       16.000.- Ft 18.000.- Ft 20.000.- Ft 
MNT tag 35 év alatt:     13.000.- Ft 15.000.- Ft 16.000.- Ft 
Nem MNT tag:     18.000.- Ft 20.000.- Ft 22.000.- Ft 
Napijegy:       5.000.- Ft   5.000.- Ft   5.000.- Ft 
Szakdolgozó:       3.000.- Ft   4.000.- Ft   5.000.- Ft 
Kísérő:       9.000.- Ft 10.000.- Ft 12.000.- Ft 
Egyetemi, főiskolai, és PhD Hallgató, Térítésmentes részvétel a tudományos  
valamint Nyugdíjas MNT tag: programokon 

 
Nyitó fogadás: 9.000.- Ft/fő  
(a szakdolgozók és a térítésmentes részvételre jogosultak részére) 
Bankett vacsora: 9.800.- Ft/fő 
 

A tteelljjeess  rréésszzvvéétteellii  ddííjj  tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Nagygyűléshez 
kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való részvételt, a program és absztrakt füzetet, a 
névkitűzőt, a részvételi igazolást és a kongresszusi táskát. 
A sszzaakkddoollggoozzóókk  rréésszzvvéétteellii  ddííjjaa tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a kiállítás 
látogatását, névkitűzőt, program és absztrakt füzetet, a részvételi igazolást és a kongresszusi 
táskát. 
A nnaappiijjeeggyy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás 
látogatását, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. 
Nyugdíjas MNT tag, egyetemi és főiskolai hallgató, PhD hallgató részvétele a tudományos 
programon ttéérrííttééssmmeenntteess. Programfüzetet és névkitűzőt kapnak. 
KKíísséérrőő  rréésszzvvéétteellii  ddííjj tartalmazza a nyitó fogadáson való részvételt. 



   

 

 
 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 

 
A Nagygyűlés főtémái: 
 

1. ● A kardiovaszkuláris kockázat becslésének és mérésének lehetőségei krónikus   
    veseelégtelenségben 
 Altémák:  
 ● A hypertonia pathogenesise és terápiája krónikus veseelégtelenségben 
 ● A dohányzás hatása a nephropathia progressziójára 
 ● Malnutricio-inflammatio-atherosclerosis (MIA) szindróma 
 ● Nem invazív kockázatbecslő eljárások krónikus veseelégtelenségben 
 ● Antidiabetikus kezelés diabeteses nephropathiában, krónikus  
     veseelégtelenségben 
 

2. ● Minőségbiztosítás a nephrologiában 
 ● A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek gondozásának minősége:  
     predializált, hemodializált és CAPD-vel kezelt betegek esetében  
 

3. ● Pszichonephrologia és rehabilitáció 
 Altémák:  
 ● Transzplantált betegek hosszútávú gondozásának eredményei 
 ● A betegoktatás jelentősége és lehetőségei a nephrologiai  
     gondozásban/rehabilitációban 
 

4. ● A veseelégtelenség epidemiológiája Magyarországon 
 Altémák:   
 ● Az akut veseelégtelenség epidemiológiája Magyarországon 
 ● A krónikus veseelégtelenség epidemiológiája Magyarországon 

● Nephrologia történet Magyarországon 
 

5. ● Kliniko-pathologiai konferencia, esetismertetések 
 Altémák:   
 ● Vasculitisek – nephro-pulmonologiai kérdések 
 ● Akut vesekárosodás – a megelőzés lehetőségei  
 ● Amyloidosis 
 

6. ● A magyarországi kísérletes nephrologia eredményei 
 

7. ● Terápiás célértékek és kezelési lehetőségek 
 Altémák:   
 ● A renalis anémia kezelés elméleti és gyakorlati kérdései 2009-ben 
 ● A kalcium-foszfor anyagcsere elméleti és gyakorlati kérdései 2009-ben 
 ● A kardionephrologia aktuális kérdései 2009-ben 
 ● A gerontonephrologia aktuális kérdései 2009-ben 
 



  

  

 
 

8. ● Intervenciós nephrologia 2009-ben: az elmélet és gyakorlat kérdései  
     Magyarországon 
 

Előadás/Poszter prezentáció bejelentése: 
Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) és poszterek (méret: 90x120 cm) bejelentését a 
tudományos főtémák témakörében, elektronikus formában.  
Az előadások poszter bemutatásra való átsorolásának jogát a Nagygyűlés Tudományos Bizottsága 
fenntartja. 

 

• Több szerző esetén húzza alá az előadó szerzőt. 
• Betűnagyság: 12 pontos, Betűtípus: Times New Roman. 
• Az absztrakt mérete: A/5 lap nagyság, minden margó szélessége: 1,5 cm.  
• Az absztrakt változatlan formában jelenik meg, ezért kérjük, hibátlan szöveget adjon meg! 
• Absztrakt beküldési határidő: 2009. július 1. 
• E-mail: szalma.marta@motesz.hu 

 

Prezentáció: 
Az előadáshoz biztosított technikai lehetőségek: • PC projector, Windows XP program 

 • Video (VHS rendszer) 
Poszter mérete: 90x120cm (álló). Az elhelyezéshez eszközt biztosítunk. 
 

A Nagygyűlés tudományos programjának akkreditációja folyamatban van.  
(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.) 
 
Fontosabb időpontok: 
 

Kedvezményes fizetési határidő:  2009. június 1. 
Absztrakt beküldési határidő:  2009. július 1. 
Szállásdíj befizetés határideje:  2009. augusztus 1. 
Részvétel lemondás határideje:  2009. augusztus 1. 

  
TTáárrssaassáággii  pprrooggrraammookk,,  eebbééddeekk  
  

  2009. szeptember 17. csütörtök 
 Nyitó Fogadás: Hotel Azúr 
 Az orvosok regisztrációs díja tartalmazza a részvételt. 
 - műsor 
 - büfé vacsora 
 2009. szeptember 18. péntek  

 Bankett: Hotel Azúr 
  Fakultatív 
 - büfé vacsora 
 Ebédek  

  A szálloda éttermében 
 Fakultatív 
  - büfé   
  - ára: 3.600.-Ft/ fő/alk. (tartalmazza az ÁFA-t) 

mailto:szalma.marta@motesz.hu
mailto:szalma.marta@motesz.hu


   

 

  
  
SSzzáállllááss  lleehheettőőssééggeekk  

 
 

 Hotel Azúr****   Szobaszám: 220 
 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hotel Azúr Siófok szívében, közvetlenül a Balaton parton fekszik. 
Szobák felszereltsége: Minden lakóhelyiség légkondicionált, balkonos, TV-vel és mozicsatornákkal, 
telefonnal, Wi-Fi Internet-csatlakozással, széffel, hajszárítóval, minibárral és légkondicionálóval 
felszerelt. 
Szállodai szolgáltatások: A régió legnagyobb, konferencia- és wellness komplexuma (1000 m2 

vízfelülettel). Külső és belső élménymedencék, termálmedence, pezsgőfürdő, finn szauna, 
gőzfürdő, illatkamra, sókamra és Kneipp fürdő állnak rendelkezésre. A szállodából való 
kijelentkezés (check out) után a Wellness részleget és szolgáltatásait csak napi wellness belépő 
megvásárlása után vehetik igénybe.  
Parkoló: térítésmentes, nem szállóvendégeknek a parkolási díj 300.- Ft/h  
Bejelentkezés: 14.00 óra 
Kijelentkezés: 10.00 óra. Amennyiben vendégeink 10.30 h-ig nem hagyják el a szobákat, úgy a 
szálloda jogosult a mindenkori portai ár 50%-át pótdíjként felszámítani. 
 
 

 Hotel Vértes**** Konferencia és Wellness Hotel Szobaszám: 33 
 8600 Siófok, Batthyány utca 24. 
 
   

 
 
 
 
A szálloda Siófok központjában található, közvetlen közelében van a vasútállomás és a 
buszpályaudvar, ám az épület gondos kialakítása miatt ebből csak az előnyöket élvezhetik a 
vendégek. A konferencia helyszíne kb. 15 perces sétával érhető el.  
Szobák felszereltsége: klimatizált, tusolóval, WC-vel, hajszárítóval, fürdőköpennyel, minibárral, 
telefonnal, TV-vel felszerelt szobák. 
Szállodai szolgáltatások: drinkbár TV sarokkal, Wellness center: termálvizes medence, 
pezsgőfürdő, finn szauna, fitness terem, szolárium, masszázs. 
Parkoló: szállóvendégek részére térítésmentes a zárt parkoló. 
Bejelentkezés: 14.00 óra.    Kijelentkezés: 10.00 óra.  



  

  

 
 
 CASA Perla**** Konferencia és Wellness Szálloda Szobaszám: 30 
 8600 Siófok, Somogyi B. u. 18/b. 
 
 
 
 
 
 
 
Siófok belvárosában, de nyugodt, zöldövezeti környezetben helyezkedik el a Szálloda.  
A kongresszus helyszíne kb. 15 perces sétával érhető el. 
Szobák felszereltsége: Klímaberendezés, színes televízió (19 csatornával), telefon, minibár, 
korlátlan Internet elérhetőség, széf, kád vagy zuhanyzó masszás zuhanyfejjel, hajszárító, 
fürdőköpeny. 
Szállodai szolgáltatások: térítésmentes Internet (WIRELESS, WIFI) használat, Coral Wellness 
Központ teljes körű használata. Wellness: élménymedence pezsgőfürdővel, 
zuhanykülönlegességek, frissítő jetek, jégkút, finn-, bio- és infra-szaunák, gőzkabin, térítésmentes 
fürdőköpeny használat (felnőttek részére).  
Mélygarázs: szállóvendégek részére térítésmentes.  
Bejelentkezés: 14.00 óra.    Kijelentkezés: 10.00 óra.  
 
 

 Hotel Yacht Club ***superior  Szobaszám: 26 
 8600 Siófok, Vitorlás u. 14. 
 
 
 
 
 
 
A vitorlás kikötő mellett fekszik, 3 perc séta távolságban a Nagygyűlés helyszínétől. 
Szobák felszereltsége: Légkondicionált és többségében erkélyes szobákban telefon, televízió, 
Internet-csatlakozás, minibár található. A kétágyas szobák mellett apartmanokat/családi szobákat 
is találhatók, melyek egy hálószobából, fürdőszobából és nappaliból állnak. Az erkélyes szobák 
valamennyi esetben nem dohányzóak. 
Szolgáltatások: Étterem, lobbibár, szauna, fedett és szabadtéri pezsgőfürdő, fitness terem, biliárd, 
parkoló, központi széf, vezeték nélküli Internet. 
Tóparti fürdőház (25m-es úszómedence, gyermekmedence, pezsgőfürdők, gőzfürdő, finn és 
infraszauna, szolárium).  
Parkoló: A szálloda előtt ingyenes szabadtéri parkolási lehetőség áll rendelkezésre. 
Bejelentkezés: 14.00 órától    Kijelentkezés: 10.00 óráig  
 
 

http://www.hotel-yachtclub.hu/wellness/furdohaz.html


   

 

 
 

KIAJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGKÖZELÍTÉS 
 

• Siófok megközelítése vonattal: 
 

Indulás – Bp., 
Déli Pu. 

Érkezés - 
Siófok 

Menetidő 
Indulás – Bp., 

Keleti Pu. 
Érkezés - 

Siófok 
Menetidő 

07:13 08:58 1:45 06:05 08:06 2:01 

13:13 15:01 1:48 10:15 12:18 2:03 

16:13 18:06 1:53 14:05 16:03 1:58 

19:13 21:00 1:47 16:35 18:28 1:53 

 
• Siófok megközelítése autóbusszal: 

 

Indulás –Bp., Népliget Érkezés - Siófok Menetidő 

06:30 08:05 1:35 

06:40 08:50 2:10 

06:45 08:15 1:30 

12:40 15:45 3:05 
 

 


	Dr. Kiss István, egyetemi docens, profilvezető főorvos
	MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft.




