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A Magyar Reumatológusok

etének éves Vándorgyűlése

Gyula, 2016. szeptember 22-24.

ÉRTESÍTŐ

Köszöntő
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!
2016. szeptember 22-24 között Gyula városa ad otthont az MRE
éves vándorgyűlésének. A korábbi kongresszusok színvonalát,
hagyományait megtartva igyekszünk Önök számára magas színvonalú
szakmai programot és élvezetes kikapcsolódást biztosítani. Továbbra
is törekedtünk arra, hogy mindenki igényét kielégítendő, a szakmai
program kiegyensúlyozott legyen. A kongresszus törzsprogramjában
ismét kritérium lesz, hogy előadásra csak eredeti anyagok kerülhetnek,
így kizárólag összefoglalók nem kerülhetnek a pódiumra. A poszterek
esetében, kombinálva a hagyományt a XXI. század kihívásával, az
elkészítést és kiállítást továbbra is e-poszter formájában várjuk, de
mindenki az előadóteremben 2+1 percben szóban prezentálja majd kutatását.
A kongresszus egyik fénypontja a csütörtöki megnyitóhoz kapcsolódóan a Bozsóky-díjak
átadása és a hamarosan megszavazandó díjazottak előadásai. Hagyományunkhoz híven Petrosdíjat adunk a legkiválóbb fiatal reumatológusoknak, és átadjuk az MRE díszokleveleit is. Ismét
lesznek külföldi előadóink. Külön szervezünk egy francia blokkot két ottani kolléga előadásaival,
a helyszín szellemének megfelelően pedig, a „közeli” Romániából megtiszteli konferenciánkat
Ruxandra Ionescu (Bukarest), az EULAR főtitkára és Simona Rednic (Kolozsvár) professzorok. A
„Magyar gyökerekkel” sorozat keretében ezúttal a magyar származású, Olaszországban, majd
jelenleg a stockholmi Karolinskán dolgozó Lara Dani lesz vendégünk.
Szokás szerint az orvos-kongresszusunkkal párhuzamosan zajlik majd a szakdolgozói
egyesület (MRSZE) vándorgyűlése. Az MRSZE önálló, jól működő, nagy lépésekben fejlődő
szakdolgozói szervezetté vált, melynek kongresszusát szintén hagyományosan nagy figyelem
övezi. Kongresszusunk ideje alatt betegnapot is szervezünk.
Az előadások és poszterek mellett számos szponzorált szimpózium is lesz. Mint minden évben,
előre is hálásak vagyunk a gyártóknak, partnereinknek, a támogatásért.
Az MRE elnöksége, vezetősége, a házigazda dr Keszthelyi Péter főorvos úr valamint a technikai
szervező Congress Service cég nevében minden kedves Kolléganőt és Kollégát szeretettel várunk
Gyulára!
Üdvözlettel: Prof. dr. Szekanecz Zoltán
az MRE és a kongresszus elnöke
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FŐ TÉMÁK

Gyulladásos és autoimmun reumatológiai kórképek
Degeneratív reumatológiai betegségek
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Terápiás célpontok – célzott terápiák
Fizioterápia és balneoterápia
Szakmapolitikai kérdések
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Általános információk
REGISZTRÁCIÓ

A vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus honlapjáról:
http://congress-service.hu/2016/mre
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével is.

ABSZTRAKTOK

A felsorolt témákban várunk összefoglalókat 2016. június 15-ig.
Absztrakt benyújtás csak online lehetséges a www.mre.hu oldalon.
Absztrakt besorolásról visszaigazolást 2016. augusztus 22-ig megküldjük e-mailben.
Tudnivalók az absztraktok bejelentéséhez:
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•

Csak regisztrált felhasználók tudnak előadás(oka)t bejelenteni, tehát csak azok, akiknek
felhasználó neve/jelszava van a [ mre.hu ] Web-rendszerhez és ezek használatával
bejelentkeznek.

•

Aki nem MRE tag, és így nem rendelkezik felhasználó névvel/jelszóval, vendég felhasználóként,
bejelentkezés nélkül is bejelentheti előadását vagy ha szeretne a Kongresszus után is regisztrált
felhasználó maradni, külön e célra szolgáló „nem tag, egészségügyi szakember” regisztrálási
lehetőség áll rendelkezésre a [ mre.hu ] Web-rendszerben.

•

Utóbbi esetben, felhasználói adatait hétköznap 24 órán belül visszaigazoljuk, melyet követően
be tud jelentkezni a Web-rendszerbe és be tudja küldeni on-line absztraktját, de az Egyesületnek
NEM lesz tagja.

•

Fontos tudni, hogy mindenki CSAK A SAJÁT NEVÉBEN tud előadást bejelenteni. A bejelentett
előadások első szerzője az a személy lesz, akinek a felhasználó nevével/jelszavával bejelentkeztek
a rendszerbe. Ha valaki mást szeretne megkérni, hogy előadását elektronikusan jelentse be, úgy
meg kell adnia számára a felhasználó nevét/jelszavát hogy az előadás-bejelentést a nevében
valaki más megtehesse.

•

Ha valakinek problémája lenne a bejelentkezéssel, vagy elfelejtette a felhasználó nevét
/ jelszavát kérjük írjon a support@reumatologia.hu e-mail címre és adja meg elérhetőségét,
illetve néhány személyi azonosítóját is. (pl. név és születési dátum, munkahely neve, címe stb.)

•

Az absztraktot egyes szám vagy többes szám 3. személyben írja! („Szerző kimutatta, hogy....”
vagy „szerzők kimutatták, hogy...”)

Általános információk
•

A beküldő felelősséget vállal, hogy az absztrakt az összes szerző jóváhagyásával került
beküldésre és, hogy az korábban publikáció formájában még nem jelent meg.

•
•

Postai úton és faxon érkező összefoglalókat nem áll módunkban elfogadni.
Egy szerzőnek első szerzőként 2 absztrakt benyújtására van lehetősége.

POSZTEREK

Figyelem! Ebben az évben ismét elektronikus poszterek bemutatására lesz csak
lehetőség! Minden tagtársunknak pontos technikai útmutatót küldünk. Az abban foglaltakat
kérjük pontosan betartani! Az e-poszterek készítése és bemutatása egyszerű és korszerű.
Az elektronikus, pdf formátumban szerkesztett posztereket az erre a célra kihelyezett 120 cmes full HD LED kijelzőkön tekinthetik meg az érdeklődők a kongresszus teljes időtartama alatt.
A korábbi hagyományoknak megfelelően a kiállított e-poszterek az előadóteremben 2 percben
előadás formájában is ismertetésre kerülnek.
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A Vándorgyűlés tervezett időbeosztása
2016. szeptember 22. csütörtök

2016. szeptember 24. szombat

10.00-10.30
Megnyitó
10.30-12.00
Tudományos ülés
12.00-12.30	Kávészünet
12.30-13.30
Tudományos ülés
13.30-14.30
Ebédszünet
14.30-16.00
Tudományos ülés
16.00-16.30	Kávészünet
16.30-18.00
Tudományos ülés
18.00-18.30	Kávészünet
18.30-19.30
Tudományos ülés
19.30-20.00
Ismeretterjesztő előadás
20.00-23.00
Fogadás

9.00-10.00
Tudományos ülés
10.00-11.00
Betegfórum-kerekasztal
11.00-11.30	Kávészünet
11.30-12.30
Tudományos ülés
12.30-13.30
Szponzorált szimpóziumok
13.30-14.30
Ebédszünet
14.30-16.00
Szponzorált szimpóziumok
16.00-17.00	Kávészünet
17.00-18.00
Tudományos ülés
18.00-		Vándorgyűlés zárása

2016. szeptember 23. péntek
9.00-11.00
Tudományos ülés
11.00-11.30	Kávészünet+sajtótájékoztató
11.30-13.30
Szponzorált szimpóziumok
13.30-14.30
Ebédszünet
14.30-16.30
Szponzorált szimpóziumok
16.30-17.30	Kávészünet
17.30-18.30	Közgyűlés
20.00-		Vacsora
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Részvételi díjak
REGISZTRÁCIÓ

2016.
június 20-ig
befizetve

2016.
augusztus 31-ig
befizetve

2016.
szeptember 1-től
befizetve

Normál regisztráció MRE tag részére

30 000 Ft + ÁFA

34 000 Ft + ÁFA

38 000 Ft + ÁFA

MRE tag nyugdíjas, rezidens, Ph.D és
szakorvosjelölt részére

22 000 Ft + ÁFA

26 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

Normál regisztráció NEM MRE tagnak

34 000 Ft + ÁFA

38 000 Ft + ÁFA

42 000 Ft + ÁFA

Céges képviselők részére

26 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

34 000 Ft + ÁFA

Napidíj

13 000 Ft + ÁFA

14 000 Ft + ÁFA

15 000 Ft + ÁFA

65 év feletti MRE tagok részére

Díjtalan

35 év alatti MRE tag részére
Elfogadott absztrakttal, pályázat útján.
ingyenes a regisztráció az MRE-re Szükséges az 1 éves MRE tagság.
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Részvételi díjak tartalma
A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak számlázásakor
a számlán 16.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre.
MRE tagok és nem tagok, valamint nyugdíjas, Ph.D, rezidens és szakorvosjelöltek
regisztrációja tartalmazza: a vándorgyűlésen való részvétel jogát, kreditpontot, a szeptember
22-23-24-i kávészüneteken fogyasztást, a kiállítás megtekintésének jogát, kongresszusi táskát,
névkitűzőt, a szeptember 22-i és 23-i esti étkezéseken való részvételt.
Céges képviselők regisztrációja tartalmazza: a vándorgyűlésen való részvétel jogát
(kreditponttal nem jár), a szeptember 22-23-24-i kávészüneteken fogyasztást, névkitűzőt, a
szeptember 22-i és 23-i esti étkezéseken való részvételt.
Napijegy tartalmazza: Részvételt az adott napi programon és a kiállítás megtekintésének jogát.
Kreditpontra a szeptember 22-23-24-i napijegy egyidejű megvásárlása jogosítja fel a napijegyes
résztvevőket.

EBÉD

Büféasztalos ebédet biztosítunk a vándorgyűlés helyszínén, szeptember 22-23-24-én.
Díja: 3400 Ft/ebéd
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Szállodai elhelyezés
A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha az Ön által bejelölt hotelben
már nincs szabad szoba, akkor hasonló kategóriájú hotelben biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel
pontos nevét és címét a visszaigazolásban küldjük meg. A megrendelt szállás a számlán megadott
időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját – igénybevételtől
függetlenül – ki kell fizetni.

SZÁLLÁSDÍJAK

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (Áfa, Ifa).
1 fő részére

2 fő részére

3 fő részére

Elizabeth Hotel****Superior

14 200 Ft

20 600 Ft

Hunguest Hotel Erkel Munkácsy szárny***

14 800 Ft

23 700 Ft

Hunguest Hotel Erkel Dürer szárny****

18 400 Ft

28 400 Ft

Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartmanok

14 500 Ft

18 200 Ft

Corso Boutique Hotel**** standard

21 300 Ft

29 500 Ft

Corso Boutique Hotel**** superior

31 300 Ft

37 800 Ft

Corso Boutique Hotel**** lakosztály

43 100 Ft

49 600 Ft

Hőforrás Hotel*** és Üdülőszövetkezet standard

11 300 Ft

17 700 Ft

26 100 Ft

Hőforrás Hotel*** és Üdülőszövetkezet komfort

14 700 Ft

21 800 Ft

30 000 Ft

Park Hotel***

11 900 Ft

19 500 Ft

25 500 Ft

Fodor Hotel*** Halászcsárda

11 900 Ft

19 500 Ft

25 500 Ft

D - Hotel*** standard

8 600 Ft

14 100 Ft

19 200 Ft

Hotel Aranykereszt***

14 200 Ft

18 900 Ft

23 700 Ft

27 300 Ft
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Szálláshelyek
Elizabeth Hotel****Superior
5700 Gyula, Vár utca 1.
http://www.elizabeth-hotel.hu/
A szálloda a belvárosban, a Gyulai Vártól mindössze 200 m-re,
a kongresszus helyszínétől pedig 15 percnyi sétára található.
Az ár tartalmazza a bőséges svédasztalos reggelit, a Tündérkert
wellness centrum korlátlan használatát (élménymedencék, Kneipp-taposó, jacuzzi, finn szauna,
gőzkabin és aromakabin), a fitnessterem korlátlan használatát, korlátlan vezeték nélküli internet
használatot és a szobaszéf térítésmentes használatát.
Parkolás: a szálloda parkolójában van lehetőség, a díja 500 Ft/autó/éj.
Hunguest Hotel Erkel****
5700 Gyula, Várkert u.1.
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/gyula/		
hunguest_hotel_erkel/
A szálloda a város központjában, a Gyulai Vár szomszédságában
található, a kongresszus helyszínétől 15 percnyi sétára.
Az ár tartalma a Munkácsy szárnyban***: szállás, büféreggeli.
Az ár tartalma a Dürer szárnyban****: szállás, büféreggeli, a szálloda Harmónia Wellness
központjának (gőzkabin, finn- és infra szauna, élmény- és merülő medence, élményzuhany,
kondicionálóterem) használata, szobai széf.
Parkolás: a szálloda saját parkolójában ingyenes.
Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartmanok
5700 Gyula, Jókai u. 9-11.
http://www.corvin-hotel.hu/
A szálloda Gyula óvárosában, a kongresszus helyszínétől 5
percnyi sétára található.
Az ár tartalmazza a bőséges svédasztalos reggelit, a Corvin
Wellness (pezsgőfürdő, finn szauna) használatát, illetve ingyenes internet hozzáférést.
Parkolás: a szálloda parkolójának használata 700 Ft/éjszaka.
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Szálláshelyek
Corso Boutique Hotel****
5700 Gyula, Megyeház u. 1.
http://www.gyulahotelcorso.hu/
A szálloda közvetlenül Gyula városának központjában található,
a kongresszus helyszínétől 10 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, továbbá a „Corso
Kincse” wellness sziget szolgáltatásainak használatát (sókamra, gőzfürdő, aroma-, finn-,
infraszauna, kardiogép), illetve a hotel klubszobájának használatát.
Parkolás: a szálloda saját, zárt, kamerával megfigyelt parkolójában: 1000 Ft/éj, illetve a szálloda
utcafronti parkolójában ingyenes.
Hőforrás Hotel*** és Üdülőszövetkezet
5700 Gyula, Rábai Miklós u. 2. Pf.:134
http://www.hoforrashotel.hu/
A szálloda a belvárosban található, a kongresszus helyszínétől
pár perc autóútra.
Az ár tartalmazza a reggelit.
Parkolás: ingyenes parkolásra a szálloda előtti út belső két sávjában van lehetőség, az út őrzött
szakasza 400Ft/éj díjjal vehető igénybe.
Park Hotel***
5700 Gyula, Part u. 15.
http://parkhotelgyula.hu/
A szálloda Gyula belvárosában, a Gyulai Vár közelében, a
kongresszus helyszínétől pár perc autóútra található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, illetve ingyenes
szélessávú internet csatlakozási lehetőséget.
Parkolás: ingyenesen igénybe vehető a szálloda nyitott parkolója.
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Szálláshelyek
Fodor Hotel*** Halászcsárda
5700 Gyula, Part u. 7/b.
http://www.hotelhalaszcsarda.hu/
A szálloda a belvárosban, a Gyulai Vár közelében, a kongresszus
helyszínétől pár percnyi sétára található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, illetve ingyenes
szélessávú internet csatlakozási lehetőséget.
Parkolás: ingyenesen igénybe vehető a szálloda nyitott parkolója.
D - Hotel***
5700 Gyula, Dózsa György u. 4-6.
http://www.dhotel.hu
A szálloda Gyula központjában található, a kongresszus
helyszínétől 15 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a reggelit, valamint az internet és sportudvar
használatot.
Parkolás:a szálloda parkolója díjmentesen vehető igénybe.
Hotel Aranykereszt***
5700 Gyula, Eszperantó tér 2.
http://www.hotelaranykereszt.hu
A szálloda a város központjában található, a kongresszus
helyszínétől 10 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a bőséges svédasztalos reggelit.
Parkolás: a szálloda előtti parkoló 800 Ft/nap díj ellenében vehető igénybe.
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Pénzügyek
FIZETÉSI HATÁRIDŐK

A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig
fizetendő.

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alapján megküldi
a közvetlen utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és feltüntetendő megjegyzést, vagy az
előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát.
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy pontosan
jelölje meg jelentkezési/megrendelő lapján a számlázási nevet és címet, és a költségvállaló
cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának.
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok
szerint tüntettük fel. A számlát a jelentkezési lapon megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, ha
nem ad meg külön címzettet, akkor a jelentkező nevére és címére állítjuk ki számláját.
A kiállított számlát 2.500 Ft+Áfa kezelési díj ellenében tudjuk más címzett nevére módosítani.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Szállásdíja 2016. július 22. előtti módosítás, lemondás esetén teljes összegben visszautalásra
kerül, 2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont után a szálláslemondást nem
tudjuk elfogadni, a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A részvételi díjat és az ebédek díját 2016. augusztus 22-ig történt lemondás esetén fizetjük
vissza, számlánként 2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával.
A rendezvényt követően a számla módosításának díja 4.000 Ft+Áfa.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni,
még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A vándorgyűlés közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyászés felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén
a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
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Fontos időpontok
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje:
Absztraktok beküldésének határideje:
Előadások, poszterek visszaigazolása:
Szállás díjmentes lemondási határideje:
Részvételi díj, ebéd díjmentes lemondási határideje:
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2016. június 20./augusztus 31.
2016. június 15.
2016. augusztus 22.
2016. július 22.
2016. augusztus 22.
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Erkel Ferenc Művelődési Központ
Gyulai Vár
Várfürdő
Aqua Hotel***
Fodor Hotel*** és Halászcsárda
D-Hotel***
Corso Boutique Hotel****
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Elizabeth Hotel****Superior
Park Hotel***

10 Hotel Aranykereszt***
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11 Hunguest Hotel Erkel****

12 Corvin Hotel Gyula***
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13 Hotel Hőforrás***
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Jegyzetek

16

