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Köszöntő

  Tisztelt Hölgyem!    Tisztelt Uram!
  Tisztelt Egyesületi Tagok!    Tisztelt Támogatóink!

A COVID-19 pandémia második évének végéhez közeledve optimistán tekintünk előre és ismét 
olyan MRE vándorgyűlést szeretnénk, melyen személyesen vehetünk részt 2022. szeptember 22-24. 
között. Helyszíne Sopron, a Nyugat kapuja lesz. 100 éve a Nemzetgyűlés az 1922 évi XXIX. törvénycikk 
3. §-ában hirdette ki „Sopron sz. kir. város címere a „civitas � delissima” jeligével egészíttetik ki.”  
Emlékmű felállításáról is rendelkezett a törvény. A Hűségkaput Kisfaludy-Stróbl Zsigmond és Hikisch 
Rudolf alkotását az ősi várostorony (Tűztorony) átjárójánál avatták fel 1928-ban, ugyanabban az 
évben, amikor Egyesületünk megalakult. Az Egyesületünk is hűséges Sopronhoz, 2005 és 2010 után 
2022-ben térünk vissza reményeink szerint a „hűséges város”-ba, a vándorgyűlésre, melyet a Liszt 
Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban fogunk megrendezni.

A korábbi kongresszusok hagyományait megtartva igyekszünk Önök számára magas színvonalú 
szakmai programot biztosítani. Ennek megfelelően állítjuk össze az előadások és poszterek tematikáját. 
A klasszikus reumatológiai témák mellett helyet adunk a legújabb eredményeknek is. A poszterek 
bemutatása most is e-poszter formában történik majd. Követve a hagyományokat, a szerzők az 
előadóteremben, röviden, szóban is bemutathatják munkáikat.  Az előadások és poszterek mellett számos 
szponzorált szimpózium is lesz. Az új vezetés is tisztában van gyógyszeripari partnereink támogatásának 
jelentőségével. Igyekszünk ezeket a jó kapcsolatainkat megőrizni és újakat építeni. A vándorgyűlésen 
szeretnénk folytatni a már megkedvelt, kötetlenebb beszélgetést jelentő kerekasztal fórumokat egy-egy 
kiemelt témakörben.  Ebben az évben a Bozsóky emlékérem és a Petrou Petros i� úsági díj átadására 
kerül sor. Folytatjuk az MRE Érem Kiemelkedő Klinikai Munkáért és az MRE díszoklevelek átadását a hazai 
reumatológiáért sokat tett kollégáknak. Közgyűlésünk fog dönteni az MRE 2023. évi tiszteletbeli tagjairól. 
Orvos-kongresszusunkkal párhuzamosan zajlik majd a szakdolgozói egyesület (MRSZE) vándorgyűlése is.

Az MRE kongresszus résztvevői hosszú évek alatt hozzászoktak, hogy a szakmai program mellett 
szórakoztató kikapcsolódásra is mindig van lehetőség. Sopron a szabadság és a kékfrankos városa is,  
a szüreti idő mindkettő élvezetére ad majd lehetőséget. A két este ebben a szellemben szervezett 
programja legyen meglepetés. Keresünk lehetőséget a sportot szeretőknek is. Sopron, mint az ország 
egyik legrégebbi városa, történelmi légkörével, ódon utcáival várja a szakmai programban elfáradt, 
kikapcsolódni, sétálni vágyó kollégáinkat.

Az MRE Elnöksége, Vezetősége, valamint a technikai szervező Congress & Hobby Service cég 
nevében minden érdeklődőt szeretettel várunk Sopronba!

Üdvözlettel:
Dr. Bálint Péter Vince Prof. Dr. Szűcs Gabriella
az MRE és a vándorgyűlés elnöke az MRE főtitkára
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Általános információk

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.

A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA
2022. szeptember 22-24.

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Dr. Balog Attila

Dr. Bálint Péter Vince
Prof. Dr. Bender Tamás
Prof. Dr. Czirják László

Prof. Dr. Géher Pál
Prof. Dr. Kiss Emese Virág

Prof. Dr. Kovács Attila
Prof. Dr. Kovács László
Dr. Kumánovics Gábor
Prof. Dr. Nagy György
Prof. Dr. Poór Gyula
Prof. Dr. Sütő Gábor

Prof. Dr. Szántó Sándor 
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán

Prof. Dr. Szűcs Gabriella

FŐ TÉMÁK
COVID-19

Degeneratív ízületi megbetegedések
Diagnosztikus és terápiás újdonságok

Fájdalom szindrómák
Gyermekreumatológiai kórképek

Gyulladásos és autoimmun reumatológiai kórképek 
Lágyrész megbetegedések

Metabolikus csontbetegségek
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Általános információk

REGISZTRÁCIÓ
A vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus honlapjáról: 
https://congress-service.hu/rendezveny/mre2022
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével is. 

ABSZTRAKTOK
A felsorolt témákban várunk összefoglalókat 2022. június 15-ig. 
Absztrakt benyújtás csak online lehetséges a www.mre.hu oldalon. 
Absztrakt besorolásról visszaigazolást 2022. augusztus 24-ig megküldjük e-mailben.

Tudnivalók az absztraktok bejelentéséhez:
•    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 
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...”)
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•    A beküldő felelősséget vállal, hogy az absztrakt az összes szerző jóváhagyásával került 
beküldésre és 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.
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A Vándorgyűlés tervezett időbeosztása

2022. szeptember 21. szerda
18.00 Vezetőségi ülés

2022. szeptember 22. csütörtök
„A” SZEKCIÓ – SZÉCHENYI TEREM
8.00 Regisztráció
9.45 Közgyűlés (első meghirdetésben)
9.55 Rövid megnyitó
10.00 Tudományos program
12.15 Kávészünet 
13.00 Tudományos program
14.30 Ebédszünet
15.30 Tudományos program
16.00 Ünnepélyes szekciók
19.00 Technikai szünet
19.15 Ünnepélyes megnyitó, köszöntések
20.00 Fogadás

2022. szeptember 23. péntek
„A” SZEKCIÓ – SZÉCHENYI TEREM
7.00 MRE futás
8.30 Tudományos program
11.00 Kávészünet

11.30 Tudományos program
13.00 Ebédszünet
14.00 Közgyűlés
15.30 Kávészünet
16.00 Tudományos program
18.00 Tudományos program vége
20.30 Vacsora

„B” SZEKCIÓ – MUNKÁCSY TEREM
8.30 Tudományos program

2022. szeptember 24. szombat
„A” SZEKCIÓ – SZÉCHENYI TEREM
9.00 Tudományos program
11.00 Kávészünet
11.30 Tudományos program
13.30 Ebédszünet
14.30 Tudományos program
15.00 Zárás

„B” SZEKCIÓ – MUNKÁCSY TEREM
9.00 Tudományos program
10.00 Szünet
12.30 Tudományos program
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Részvételi díjak

REGISZTRÁCIÓ 2022. június 
20-ig be� zetve

2022. augusztus 
31-ig be� zetve

2022. szept. 
1-től be� zetve

MRE tag részére 55 000 Ft + ÁFA 59 000 Ft + ÁFA 63 000 Ft + ÁFA

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

45 000 Ft + ÁFA 49 000 Ft + ÁFA 53 000 Ft + ÁFA

NEM MRE tagnak 65 000 Ft + ÁFA 69 000 Ft + ÁFA 73 000 Ft + ÁFA

Céges képviselők, munkatársak 47 000 Ft + ÁFA 51 000 Ft + ÁFA 55 000 Ft + ÁFA

Napidíj 22 000 Ft + ÁFA 24 000 Ft + ÁFA 26 000 Ft + ÁFA

65 év feletti MRE tagok részére Díjmentes

35 év alatti MRE tag részére Elfogadott absztrakttal, pályázat útján díjmentességet kérhet.
Szükséges az 1 éves MRE tagság 

MRE tagok és nem tagok, valamint nyugdíjas, Ph.D, rezidens és szakorvosjelöltek 
regisztrációja tartalmazza: az MRE vándorgyűlésen való részvétel jogát, kreditpontot, a kiállítás 
megtekintésének jogát, kongresszusi táskát, névkitűzőt, a szeptember 22-23-24-i kávészüneti ellátást, 
a szeptember 22-23-i esti étkezéseken való részvételt.
A részvételi díjak számlázásakor a számlán 30.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre!

Céges képviselők regisztrációja tartalmazza: az MRE vándorgyűlésen való részvétel jogát, a 
kiállítás megtekintésének jogát, kongresszusi táskát, névkitűzőt, a szeptember 22-23-24-i kávészüneti 
ellátást, a szeptember 22-23-i esti étkezéseken való részvételt.
A részvételi díjak számlázásakor a számlán 30.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre!

Napijegy tartalmazza: Részvételt az adott napi programon és a kiállítás megtekintésének jogát. 
Kreditpontra csak a szeptember 22-23-24-i napidíj egyidejű megvásárlása jogosít fel.

EBÉD
Büféasztalos ebédet biztosítunk a Deák Étteremben (9400 Sopron, Erzsébet u. 20.), szeptember 22-23-
24-én. Díja: 5.300 Ft/ebéd (5.048 Ft + ÁFA)
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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 � zetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - igénybevételtől 
függetlenül - ki kell � zetni.

SZÁLLÁSDÍJAK 
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA). 

1 ágyas 2 ágyas

Hotel Sopron**** standard 32 200 Ft 37 300 Ft

Hotel Sopron**** prémium 35 000 Ft 40 200 Ft

Hotel Lövér*** 32 600 Ft 40 500 Ft

Hotel Szieszta*** classic 18 200 Ft 23 700 Ft

Hotel Szieszta*** standard 20 700 Ft 28 800 Ft

Hotel Palatinus*** 27 200 Ft 30 300 Ft

Boutique Hotel Civitas*** 27 200 Ft 30 300 Ft

Hotel Wollner**** 38 300 Ft 42 700 Ft

Tercia Hubertus 25 900 Ft 26 500 Ft

Erhardt Panzió 31 100 Ft 40 100 Ft

Átrium Art & Rooms**** 28 200 Ft 35 200 Ft
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Szálláshelyek

Hotel Sopron****
9400 Sopron, Fövényverem utca 7.
https://hotelsopron.hu/

A szálloda a rendezvény helyszínétől 4 perc autóútra 
található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, internet elérési 

lehetőséget, kerti úszómedence használatát (júniustól szeptemberig).
Parkolás: sorompókkal és kamerákkal meg� gyelt parkolási lehetőség, szállóvendégek részére 
díjtalan.

Hotel Lövér***
9400 Sopron, Várisi út 4.
https://www.hotellover.hu/

A szálloda a rendezvény helyszínétől 10 perc autóútra 
található.
Az ár tartalmazza a félpanziós ellátást (büféreggeli, 

büfévacsora), a szálloda wellness-szigetének használatát, Wi-Fi használatot, valamint a parkolást.

Hotel Szieszta***
9400 Sopron, Lőver krt. 37.
https://hotelszieszta.hu/

A szálloda a rendezvény helyszínétől 8 perc autóútra 
található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos büféreggelit, díjmentes 

WI-FI használatot. Parkolás: 900 Ft/szgj/éj
Felújítás alatt álló szálloda

Hotel Palatinus***
9400 Sopron, Új u. 23.
http://www.palatinussopron.com/

 A szálloda a rendezvény helyszínétől 3 perc sétára található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, térítésmentes 
internet elérési lehetőséget.

Parkolás: korlátozott számban a szálloda parkolójában, díja: 2.500 Ft / szgj / éj.
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Szálláshelyek

Boutique Hotel Civitas***
9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 33.
https://civitashotel.business.site/
A szálloda a rendezvény helyszínétől 5 perc sétára található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, térítésmentes 
internet elérési lehetőséget. Parkolás: korlátozott számban 
a szálloda parkolójában, díja: 2.000 Ft / szgj / éj.

Hotel Wollner****
9400 Sopron, Templom u. 20.
http://www.wollner.hu/
A szálloda a kongresszus helyszínétől 2 perc sétára található.
A szobaár tartalmazza a svédasztalos reggelit.

Tercia Hubertus
9400 Sopron, Hubertusz út. 1.
https://terciarestaurants.hu/hubertus/
A panzió a rendezvény helyszínétől 4 perc autóútra található.
Az ár tartalmazza a reggelit, wi�  használatot, valamint 
a parkolást az étterem előtti, kamerákkal meg� gyelt 
parkolóban.

Erhardt Panzió
9400 Sopron, Bal�  u. 10.
https://www.erhardts.hu/
A panzió a rendezvény helyszínétől 15 perc sétára található.
Az ár tartalmazza a reggelit, wi�  használatot.
Parkolás: a panzió privát parkolójában a Halász u. 7. szám 
alatt, díja: 3.500 Ft/éj/autó

Átrium Art & Rooms****
9400 Sopron, Kőszegi út 3.
https://www.atriumsopron.hu/
A szálloda a rendezvény helyszínétől 10 perc sétára található.
Az ár tartalmazza a bőséges büféreggelit, wi�  használatot, 
térítésmentes parkolást a panzió előtt és udvarában.
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Pénzügyek

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, és az ebédek díja a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott időpontig � zetendő.

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 � zeti, 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.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Szállásdíja 2022. július 12. előtti módosítás, lemondás esetén teljes összegben visszautalásra 
kerül, 4.000 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont után a szálláslemondást nem 
tudjuk elfogadni, a be� zetett díjat nem áll módunkban vissza� zetni.
A részvételi díjat és az ebédek díját 2022. augusztus 16-ig történt lemondás esetén � zetjük 
vissza, számlánként 4.000 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával.
Számlamódosítási díj: 4.000 Ft + Áfa.
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, 
még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
Szervezőirodánk a hotel, szálláshely szolgáltatásokat és az étkezéseket, vendéglátó szolgáltatásokat
változatlan formában közvetíti megrendelői felé. A lemondási- és kötbér feltételeket a szolgáltatók 
feltételeihez igazítva alakítjuk ki.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az értesítőben feltüntetett információk mellett a honlapon megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban 
és Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 
A vándorgyűlés 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.
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Fontos időpontok

Kedvezményes díjú jelentkezés határideje:  2022. június 20./aug. 31.
Absztraktok beküldésének határideje:  2022. június 15.
Előadások, poszterek visszaigazolása:  2022. augusztus 24.
Szállás díjmentes lemondási határideje:  2022. július 12.
Részvételi díj, ebéd díjmentes lemondási határideje:  2022. augusztus 16.



A MAGYAR REUMATOLÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK ÉVES VÁNDORGYŰLÉSE

ÉRTESÍTŐ

Sopron, 2022. szeptember 22-24.

AZ MRE ÉS A VÁNDORGYŰLÉS
ELNÖKE
Dr. Bálint Péter Vince

Országos Mozgásszervi Intézet 
III. sz. Reumatológiai Osztály 
1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. 
Telefon:  1/438-8323
Telefax:  1/326-0118 
E-mail:  balint.peter@or� .hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN
https://congress-service.hu/rendezveny/mre2022

SZERVEZŐ IRODA
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: 62/484-531, 484-532
Fax:      62/450-014
E-mail:   info@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

TÁRSASÁGI ÜGYEK  
Magyar Reumatológusok Egyesülete
Takács Eszter
1023 Budapest, Ürömi u. 56.
Telefon:  1/336-0464
Mobil: 31/781-6232
E-mail:  titkarsag.mre@gmail.com

AZ MRE 
FŐTITKÁRA
Prof. Dr. Szűcs Gabriella

DE KK Reumatológiai Klinika és ÁOK 
Reumatológiai Tanszék 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
Telefon:  52/411-717/56223
E-mail:  szucsgpa� @gmail.com




