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Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! 

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák! 
Kedves Tagtársaim! 

 
 

Ismét eltelt egy év és újra hívom Önöket éves 
kongresszusunkra (nagygyűlésünkre), melynek ezúttal 
Hajdúszoboszló ad otthont. 
Hajdúszoboszló nem először helyszíne 
kongresszusainknak. Az előző rendezések sikere 
megalapozza azt, hogy idén is remek körülmények 

fogadnak bennünket, de a kongresszus sikere döntően rajtunk múlik! Ennek 
érdekében minél több magas színvonalú előadást és mennél több résztvevőt 
várunk! 
Szoboszló települést 1075-ben említik először az írások. Thököly 1606-ban telepít 
ide hajdúkat, ez alapozza meg a hajdúváros címet. Viharos történelmi múlt után a 
város igazi fellendülését az 1925-ben feltárt termálvíznek köszönheti, amelynek 
gyógyító alkalmazása Pávai Vajna Ferencnek köszönhető. 
Hajdúszoboszló hazánkban a Budapest és Hévíz után a legtöbb vendégéjszakát 
tudhatja magának, itt van Európa legnagyobb területű fürdője. Ugyanakkor a 
wellness mellett az egyik legnagyobb kórházi háttér nélküli gyógyászatot is itt 
találjuk, melynek orvosai előző rendezvényeinken rendszeresen szerepeltek 
tudományos előadásaikkal.  
Kongresszusunk fővédnöke Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
elnöke. A megye jelentőségét számunkra a számos gyógyfürdő jelenti. 
Hagyományainkhoz híven a kongresszus első napján mutatkoznak be.  
A város képviseletében dr. Sóvágó László polgármester úr a másik fővédnökünk.                  
Az ő jelenléte is jelzi, hogy a balneológia és a gyógyfürdő mekkora jelentőségű 
Hajdúszoboszló városa számára. 
A kongresszus fővédnöke Czeglédi Gyula úr a Hungarospa vezérigazgatója, a 
Magyar Fürdőszövetség elnöke. A Hungarospa Zrt. a gyógyfürdő, strand és 
aquapark mellett szállodát, kempinget is üzemeltet. Az elmúlt évek tudatos 
fejlesztésének eredményeképpen a gyógyfürdő látogatottsága rekordokat döntött, s 
számos díjat érdemeltek ki, s a statisztikában egyre előkelőbb helyezést értek el. 
További részletekről a cég honlapján illetve mivel rendszeres támogatónk – saját 
honlapunkon (www.balneologia.hu) olvashat. A Hungarospa anyagi és szervezési 
támogatása nélkül nem rendezhetnénk meg vándorgyűlésünket, elszállásolásunk, a 
konferencia színhelye és az első esti fogadás a cég támogatásának köszönhető.                      
A tudományos programunk kiemelt témája idén a szénsavgáz alkalmazása lesz.  

http://www.balneologia.hu/
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Évekkel ezelőtt, parádi vándorgyűlésünkön Brassai Zoltán professzor 
Marosvásárhelyről tartott a mofetták hatásáról és klinikai alkalmazásáról 
előadást, s az akkori szekció tárgyalta a szénsavgáz hatásait, alkalmazásának 
lehetőségeit. Most lehetőség lesz az elmúlt évtized fejlődésének 
áttekintésére is. Felkért előadóink mellett tagjainktól is várjuk – a mennél 
több és színvonalasabb - előadás bejelentését. Nagygyűlésünkön adjuk át 
ünnepélyes keretek közt a „Schulhof Vilmos és Ödön emlékérmet”                       
dr. Andits Tamásnak, dr. Hunka Aniellának és dr. Varga Péternek.  
Kiemelt téma lesz – s ehhez is várjuk előadásaikat – a kénes vizek 
gyógyhatása c. téma.  
Természetesen a főtéma mellett lehetőség lesz valamennyi témában 
előadást bejelenteni. Az előadások bejelentése a szokott módon az                          
EQ Congress honlapján keresztül történik, s az összefoglalókat egyesületünk 
lapja közli. 
A tudományos programot színesíti – hagyományaink szerint – egy 
meghívott előadó kötetlen előadása, de ennek témája és főszereplője 
egyelőre legyen még meglepetés. 
Idén is szponzorált szimpózium és kiállítás egészíti ki, színesíti a 
tudományos programot.  
Ahogy már előbb is történt rá utalás társasági programokban sem fogunk 
szűkölködni. A nyitó fogadás mellett szombat este bankettre várjuk 
tagtársainkat. Fürdőváros lévén természetesen a fürdő személyes 
kipróbálása is szerepel valamilyen formában hivatalos programunkban, 
ugyanis ezt balneológusok hivatalból nem hagyhatják ki. 
 
Kedves Tagtársaink! 
Egyesületünk főrendezvénye az éves nagygyűlés. Kérem Önöket, hogy 
jöjjenek és aktívan vegyenek részt idei nagygyűlésünkön Hajdúszoboszlón. 
 
 
Prof. dr. Géher Pál 
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke 

 
 
 
 

 
FŐVÉDNÖKÖK: 

 

Pajna Zoltán 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke 

 

Dr. Sóvágó László 
Hajdúszoboszló város polgármestere 

Czeglédi Gyula 
Hungarospa vezérigazgatója 

 
A NAGYGYŰLÉS FŐTÁMOGATÓJA 

 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.  
4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Magyar Balneológiai Egyesület elnöke:  
Dr. Géher Pál 

Magyar Balneológiai Egyesület főtitkára:  
Dr. Nagy Katalin 

 
Tudományos Szervező Bizottság 

Elnök: Dr. Géher Pál  
Tagok: 

Dr. Bender Tamás  Dr. Nagy Katalin 
Dr. Hunka Aniella Dr. Ortutay Judit 

Dr. Tefner Ildikó Katalin 
 

Helyi Szervező Bizottság 
 

Elnök: Dr. Oláh Mihály 
Boruzs Ida 
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Információ: Szalma Márta 
H-1052 Budapest, Kígyó u. 4-6. 

Tel.: + 36 (06) 1 311 66 87 
E-mail: szalma@eqcongress.hu 

Internet: www.eqcongress.hu 

 
Tudományos információ:  

Dr. Géher Pál 
Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórháza 

Reumatológia Centrum 
E-mail: geherpal@gmail.com 

 
A Nagygyűlés időpontja:  
2018. november 23-25. 

 
Helyszín:  

Hungarospa, Aqua-Palace Szörf épület 
4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 

 
 

Kongresszus Szervező Iroda 
 

 
 
 
 

 

 
LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK 

 

Absztrakt beküldési határidő:    2018. szeptember 16. 
Kedvezményes jelentkezési határidő:   2018. szeptember 10. 
Absztraktok elfogadásának visszaigazolása:  2018. október 15. 
Szállásfoglalási határidő:     2018. október 15. 

 
REGISZTRÁCIÓ 

 

A Nagygyűlésen való részvételre a jelentkezés két módon lehetséges:                    
on-line a Szervező Iroda honlapján keresztül, valamint a mellékelt 
jelentkezési lap kitöltésével és annak megküldésével. 
Kapcsolat: Veres Gabriella, E-mail: veres@eqcongress.hu 
 

 
 
Regisztrációs díjak (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 

 

 
2018. szept. 10. 
előtti befizetés 

esetén 

2018. szept. 10 
után történő 

befizetés esetén  
Helyszínen Napijegy 

MBE tagjai 17.000 Ft   19.000 Ft   20.000 Ft 8.000 Ft   
Nem tag 20.000 Ft   22.000 Ft   24.000 Ft 9.000 Ft   
Szakdolgozó, Rezidens, 
PhD hallgató 10.000 Ft 12.500 Ft 14.000 Ft 5.000 Ft 

Tényleges MBE tag 
nyugdíjasok térítésmentes   8.000 Ft    11.000 Ft ¬5.000 Ft 

Kísérő   7.000 Ft     8.000 Ft    10.000 Ft  
 

A részvételi díj tartalma: a tudományos programon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, pontszerző igazolás, névkitűző, kongresszusi táska, 
nyitófogadás. 
Napijegy tartalma: a tudományos programokon való részvétel, a kiállítás 
megtekintése, programfüzet, névkitűző. 
¬Tényleges MBE tag nyugdíjas napijegy: 2018. szeptember 11-i és utána történő 
befizetés esetén, valamint a helyszínen. Ez előtt térítésmentes. 
Kísérők részvételi díjának tartalma: nyitófogadás. 
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális költségek részletezését írják elő, így 
azok a számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. 
 

További információk a következő weblapokon: 
http://www.balneologia.hu/; http://www.eqcongress.hu/ 

 
 
 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK 
2018. nov. 23., péntek - 20.00 
Nyitófogadás   
(A részvételi díj tartalmazza)  
Helyszín: Hungarospa Thermal Hotel / Hajdúszoboszló, József Attila u. 25. 
 
2018. nov. 24., szombat - 20.00 
Gála Vacsora 
Helyszín: Kemencés Csárda / 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 1/a 
(Jelentkezés a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint) 
 

mailto:szalma@eqcongress.hu
http://www.eqcongress.hu/
mailto:geherpal@gmail.com
mailto:veres@eqcongress.hu
http://www.balneologia.hu/
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TUDOMÁNYOS PROGRAM 

 
A Nagygyűlés tervezett programja: 

 

November 23. péntek 
14.30-16.00 Bemutatkoznak Hajdú-Bihar megye gyógyfürdői 
16.00-16.30 Ünnepélyes megnyitó 
16.30-17.45 Tudományos program 
17.45-18.30 a Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése  

I. meghirdetésben 
20.00 Nyitófogadás 

November 24. szombat 
09.00-11.30 Tudományos program 
11.30-12.30 Szponzorált előadások 
14.00-16.00 Tudományos program. 
16.00-17.00 a Magyar Balneológiai Egyesület közgyűlése  

II. meghirdetésben 
November 25. vasárnap 

09.00-12.00 Tudományos program 
12.00 A nagygyűlés zárása 

 
A Nagygyűlés fő témái: 

 

· A szénsavgáz balneológiai vonatkozásai 
· A kén tartalmú gyógyvizek 

· Varia 
 

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
 

Várjuk előadások (8 perc + 2 perc vita) bejelentését a tudományos 
programban jelzett témákhoz.  
 

Absztrakt beküldési határidő: 2018. szeptember 16. 
Beküldési cím: veres@eqcongress.hu 
 

Az absztrakt szövegét kérjük, a weblapokon 
(http://www.balneologia.hu / vagy www.eqcongress.hu) fent lévő 
absztraktlapon elektronikusan beküldeni, illetve az ott megadott 
feltételek alapján elkészíteni. 

 

 
 
 
A Nagygyűlésre beküldött és elfogadott absztraktok a Magyar Balneológiai 
Egyesület és a Magyar Fürdőszövetség folyóiratában fognak megjelenni, melyet a 
helyszínen adunk át a regisztrált részvevőknek.  
A megjelenő összefoglalókat a szerkesztőség lektorálni fogja.  
 

Az előadásokat a nagygyűlést követően a Magyar Balneológiai Egyesület 
honlapján meg kívánja jeleníteni. Az ehhez való hozzájárulást a bejelentő 
lapon kérjük jelezni. 
 

Az előadás megtartásához biztosított technikai eszközök:  
Számítógép, projektor, Microsoft Office Windows 10 és Office 2013 program 
Saját laptop használatára nincs lehetőség. 
 

 
SZÁLLÁSAJÁNLATOK 

 
Hungarospa Thermal Hotel*** superior  
4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25. 
 
A városi Fürdő-komplexum területén elhelyezkedő 
szálloda kényelmesen berendezett szobáinak 
felszereltsége: fürdőszoba (korlátozott számban 
fürdőkáddal), színes televízió, telefon, minibár és 
szobaszéf.  
A vendégek részére a szobákban fürdőköpenyt, 
továbbá internet elérési lehetőséget biztosítanak.  
A szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, 
fürdőköpeny, szállodai gyógyvizes medencék, 
szaunák, gőzkabin és zárt parkoló használata, 
ÁFA, IFA.  
A szállóvendégek térítés nélkül igénybe vehetik 
Európa legnagyobb Fürdő-komplexumának az 
alábbi szolgáltatásait: Központi Gyógyfürdő, 
Árpád Fedett Uszoda, Aqua Placace 
Élményfürdő (az Élményfürdő az elutazás 
napján már nem használható térítésmentesen). 
 
 
 

mailto:veres@eqcongress.hu
http://www.balneologia.hu/
http://www.eqcongress.hu/
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Szálloda felszereltsége: Étterem, Drinkbár, 
Gyógyrészleg /3 különböző hőfokú belső és 1 
külső, egész évben üzemelő gyógyvizes 
medencével, finnszauna, infraszauna, gőzkabin, 
sóterápia/, Szépségszalon /manikűr, fodrászat, 
kozmetika/, Wellness kezelések, Fogászati 
Rendelő, Műfüves Sportsátor, Ajándékbolt, Zárt 
parkoló.  
Bejelentkezés: 14.00 órától,  
Kijelentkezés: 10.00 óráig 

 
 

Hotel Korona*** 
4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 8-12. 

 

A 2000-ben épült szálloda a város szívében a 
Fürdő-komplexum mellett helyezkedik el.                  
A modern és komfortos bútorokkal 
berendezett szobák felszereltsége: 
zuhanyzós fürdőszoba, színes televízió, 
telefon, hűtőszekrény, minibár.  
A szobaár tartalma: szállás svédasztalos 
reggelivel, finn szauna, infrakabin, 
fürdőköpeny, wifi, zárt parkoló használata, 
ÁFA, IFA.  
Szálloda felszereltsége: Reggeliző- és 
különterem, Pince Étterem, Wellness sziget 
/finn szauna, infrakabin/, Masszázs, 
Szolárium, Zárt parkoló. Bejelentkezés: 
14.00 órától, Kijelentkezés: 10.00 óráig 
 

 
 
 

 
Hunguest Hotel Aqua-Sol**** 
4200 Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9. 
 

A Hunguest Hotel Aqua-Sol wellness-szálloda Hajdúszoboszló központjában 
található. Az egyetlen szálloda, amelynek vendégei egész évben külön belépőjegy 
váltása nélkül egy zárt folyosón közvetlenül átsétálhatnak az AQUA-PALACE 
fedett élményfürdőbe, a HUNGAROSPA Gyógyfürdőbe! 

 
 
 
A szobák klimatizáltak, telefonnal, internet 
elérhetőségi lehetőséggel, minibárral, műholdas 
vételi lehetőséget is biztosító színes televízióval és 
széffel rendelkeznek. 
A szálloda egész területe nemdohányzó. 
A szobaár tartalma: Szállás félpanzióval 
(büféreggeli, büféebéd), a szálloda szauna világának 
és a Hungarospa Fürdőkomplexum üzemelő külső- 
és belső-, termál- és gyógyvizes medencéinek 
használata, fürdőköpeny használat, a Lobby bárban sportcsatorna, Internet 
elérhetőség a szobákban (WIFI). 
Az AQUA-PALACE fedett élményfürdőben található medencék: jégbarlang-, mozi-, 
Pávai termál-, római-, Gangesz-, tengeri- és trópusi fürdő. 
Külön díj ellenében: privátfürdők; szauna rendszer, wellness és fitnesz 
szolgáltatások, álló szörf, squash pálya.  
Fürdő használat csak a szálló vendégek részére biztosított. 
Parkolás: térítésmentes zárt parkoló (100 db). 
Bejelentkezés: 14.00 órától, Kijelentkezés: 10.00 óráig 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

UTAZÁS - Autóval:  
Budapest felől:   
Az M3-as majd az M35-ös autópályán Debrecen felé, a 
Debrecen Déli irányt követve, letérés Hajdúszoboszló-Szolnok 
irányában, majd a 4-es számú főútvonalon Hajdúszoboszló Kelet 
felé letérve lehet a várost megközelíteni. 
4-es számú főúton letérés Hajdúszoboszló Nyugat leágazásnál.  
Nyíregyháza felől:  
4-es számú főúton letérés Hajdúszoboszló Kelet leágazásnál.  
 
Vonattal: Nyugati pu.: IC járatokkal – óránként indul 
Az 1-es vagy 1A jelű autóbusszal tudnak a városközpontba 
eljutni. A végállomásnál leszállva, a Strand főbejárata és a Szilfa 
étterem között lévő utca, a József Attila utca. 
 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/hajduszoboszlo/hunguest_hotel_aquasol/wellness_gyogyaszat/hungarospa_furdokomplexum/
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