


SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Elnök: Dr. Jakab Attila (MMT elnök, MSZNET elnök)
Tagok:
Dr. Béres László (MSZNET pénztáros)
Dr. László Dániel (MSZNET titkár)
Dr. Magyar Zoltán (MMT pénztáros)
Dr. Erdélyi Lajos (MMT)

HELYSZÍN
Mátraháza, Hotel Lifestyle

IDŐPONT
2021. november 4–6.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Elnök: 
Dr. Jakab Attila (MMT elnök, MSZNET elnök)
Tagok:
Dr. Tóth Károly Sándor (MMT örökös alapító elnök)
Dr. Masszi Gabriella (MMT titkár)
Dr. László Ádám (MMT előző elnök)
Dr. Várbíró Szabolcs (MMT és MSZNET)
Dr. Deli Tamás (MMT és MSZNET)
Dr. Tűű László (MSZNET)

A KONGRESSZUS FŐTÉMÁJA
A korai petefészek elégtelenség

KEDVES KOLLEGINÁK ÉS KOLLÉGÁK!

A Magyar Menopausa Társaság (MMT) és a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrin-
ológiai Társaság (MSZNET) IV. Kongresszusa 2021-ben esedékes, hagyományosan júniusra 
terveztük. A megelőző 3 közös kongresszus egyértelmű sikere jó alapot adott arra, hogy 
bizakodva kezdjünk hozzá az ez évi szervezéshez, amit meg is kezdtünk, azonban az elmúlt 
év ismert eseményei miatt még mindig bizonytalanság övezi a nyári orvoskongresszusokat 
is, miközben a szakterületeink fejlődése folyamatos. Az két Társaság vezetősége által felha-
talmazott Szervező és Tudományos Bizottság, valamint a Congressline vezetői egyhangúlag 
úgy döntöttek, hogy a résztvevők biztonsága és a sikeres rendezés érdekében indokolt a két 
hónap múlva esedékes kongresszust elhalasztani. A korábban kijelölt helyszínt változatlan, 
az új időpont 2021. november 4-6. Az International Menopause Society tematikus választása 
a 2020-as Menopauza Világnapra (World Menopause Day,WMD) a korai ovárium elégtelen-
ség (Premature Ovarian Insufficiency )volt, ezért a 2021-es kongresszusunk fő témájának 
is ezt választottuk. A kongresszus mottóját úgy fogalmaztuk meg, hogy az kifejezze a két 
Társaság együttes törekvéseit. Összeállítottuk az egyéb főbb témaköröket, ahol szintén tö-
rekedtünk arra, hogy azok lefedjék a reproduktív endokrinológia és a menopauzális medici-
na minden területét. Szeretnénk mindenki számára lehetőséget adni a szereplésre, különös 
tekintettel a fiatalabb generációra, ezért a referátumok mellett hangsúlyt fektetünk a saját 
eredmények és esetek bemutatására. Sor kerül az MMT “Kiemelkedő tudományos tevékeny-
ségért díj” és az MSZNET “Szilágyi András díj” átadására. Az első két ikerkongresszust Ga-
lyatetőn rendeztük, ami szintén népszerűséget hozott a rendezvénynek. A soproni jubileumi 
kitérő után 2021-ben ismét visszatérünk az üdítő mátrai hegyekbe, ezúttal Mátraházára. Ter-
mészetesen társasági eseményekben sem lesz hiány. 
A régóta várt személyes találkozás reményében, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Debrecen, 2021. április 16.

Dr. Jakab Attila
Az MMT és az MSZNET elnöke



A KONGRESSZUS TÉMÁI
• A női ciklus neuroendokrin szabályozása
• Centrális amenorrhoea, hyperprolaktinémia
• Krónikus anovuláció és PCOS
• Inzulinrezisztencia és fertilitás
• Hyperandrogén kórképek
• Prekoncepcionális endokrin kivizsgálás
• Terhességi endokrinológia
• Az infertilitás és az asszisztált reprodukció 

endokrinológiai vonatkozásai
• Az endometriosis endokrinológiai  

vonatkozásai
• Hormonális fogamzásgátlás egyénre 

szabva
• Fertilitás megőrzés endokrinológiai vonat-

kozásai
• A COVID-19 pandémia és infekció repro-

duktív endokrinológiai vonatkozásai
• Az emlő és a hormonok
• A menopauza endokrinológiája és genetikája
• A posztmenopauzális endometrium
• A posztmenopauzális csontritkulás
• A kardiovaszkuláris rendszer és az ösztrogén
• A központi idegrendszer és az ösztrogén
• A menopauzális urogenitális syndroma
• A menopauza és a kardiovaszkuláris rizikó
• Menopauzális hormonpótlás és alternatív 

megoldások
• Menopauzális hormonpótlás onkológiai 

vonatkozásai
• Hormonpótlás lehetőségei daganattúlélő 

betegeknél
• Érdekes esetek

AZ ELŐADÁSOK FORMÁI
Referátum: 15 perc
Előadás: 8 perc
Esetismertetés: 6 perc
Az előadások pontos címét és előadóját (szer-
zők nevével és munkahelyekkel kiegészítve) 
várjuk a gaitz@congressline.hu email címre.
Kérjük jelezzék a címmel együtt az előadás 
típusát is. 
Bejelentés határideje: 2021. szeptember 20.
A kongresszus akkreditációja folyamatban van.

KONGRESSZUS SZERVEZŐ
CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429 0146, 312 1582; Fax: (1) 429 0147
Gaitz Éva | gaitz@congressline.hu

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Típus 2021.09. 20. 
előtt

2021.09.20. 
után

MMT vagy 
MSZNET tag  

(orvos)
30.000 Ft 35.000 Ft

Nem tag (orvos) 40.000 Ft 45.000 Ft

MMT vagy  
MSZNET tag  

(szakdolgozó,  
medikus, nyugdíjas)

20.000 Ft 26.000 Ft

Nem tag  
(szakdolgozó,  

medikus, nyugdíjas)
28.000 Ft 31.000 Ft

Napijegy 21.000 Ft 21.000 Ft

Kísérő 20.000 Ft 25.000 Ft

A részvételi díjak 27 % Áfa-t és 8.375,- Ft/fő/nap 
közvetített vedéglátói szolgáltatást tartalmaznak (2021).

A kedvezményes részvételi díjak a 2020 és 
2021 évre vonatkozó rendezett tagdíj esetén 
érvényesek. Kedvezményes előregisztráció 
esetén, a tagdíj rendezése a kongresszusi re-
gisztrációnál a helyszínen is lehetséges lesz, 
de a helyszíni kongresszusi regisztráció felté-
tele. (A tagdíj befizetése nélkül a magasabb 
kategóriájú részvételi díj fizetendő.)
A részvételi díjak tartalmazzák a konferen-
cia anyagokat, kávészüneteket, ebédeket, 
de NEM tartalmazzák a péntek esti vacsora 
költségét.
A kísérői részvételi díj az ebédeket és a pén-
tek esti vacsorát is tartalmazza. Kísérő a tu-
dományos programokat és a kiállítást nem 
látogathatja.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
Előzetes tudományos program, regisztráció, 
szállásfoglalás, kiállítási és hirdetési lehető-
ségek cégek részére az 
mmtmsznet2021.congressline.hu  
kongresszusi weboldalon találhatók előre-
láthatóan 2021. május végétől a járványügyi 
intézkedések és helyzet függvényében.


