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Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete (MOLSZE)  
XV. Nagygyűlése 

 

 

2017. augusztus 24-26. 
 
 
 

Tisztelt Kollégák! 

Nagy öröm számunkra, hogy egy évvel a sikeres MLDT kongresszust követően 2017 augusztusában 

a Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete XV. Nagygyűlésének is otthont adhatunk 

Szegeden.  

Ez a pezsgő egyetemi város az elmúlt évtizedben teljesen megújult. Az Európa Nostra díjas Belváros, 

az újra régi fényében tündöklő a Kis Virág Cukrászda, a Dóm és környéke, a megszépült közterek, az 

Aquapolis élményfürdő és az Árkád bevásárlóközpont mind-mind megannyi látnivalót, átélni valót 

kínál. Nyáron a város mediterrán hangulata, a Kárász utca kávézói, a Tisza parti éttermek 

valamelyikében elfogyasztott halászlé vagy a megújult rakpart lépcsőin baráti társaságban eltöltött idő 

sokáig emlékezetes marad az idelátogató számára. 

A Nagygyűlés helyszínéül az IH Rendezvényközpontot választottuk. Ez a minden igényt kielégítő 

technikai színvonalú épületkomplexum, amely 2008-ban teljesen megújult, közvetlenül a Tisza 

partján található, mindössze egy könnyed sétányi távolságra a városközponttól.  

A tudományos program összeállításakor új és mindig aktuális témákat igyekeztünk csokorba gyűjteni. 

Tervezünk esetbemutatáson alapuló, probléma-orientált előadásokat, külön szekciót szentelünk a 

daganatos betegek laboratóriumi diagnosztikájának, vérzékeny betegek kivizsgálásának, a női és férfi 

infertilitás diagnosztikai lehetőségeinek illetve a betegágy melletti diagnosztikának. A varia szekció 

lehetőséget nyújt minden olyan előadás, poszter bejelentésére, amelyek aktuális problémákat, 

mindennapi gyakorlatban tapasztalt összefüggéseket, technikai, metodikai vizsgálatokat mutatnak be. 

A Nagygyűlés keretében sor kerül a MOLSZE elnök- illetve vezetőségválasztással egybekötött 

küldöttgyűlésére is. 

Szeretettel és tisztelettel hívjuk tehát Önöket Szegedre, hogy együtt tölthessünk néhány felejthetetlen 

napot a Napfény Városában. 

Szeged, 2017. február 15. 

 

 

                Dr. Földesi Imre 
     a Nagygyűlés Szervező Bizottságának elnöke 
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A NAGYGYŰLÉS IDŐPONTJA 
2017. augusztus 24-26. 
 
A NAGYGYŰLÉS HELYSZÍNE 
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., IH Rendezvényközpont 
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. 
 
 
VÉDNÖKÖK 
Bottka László polgármester  
Dr. Bari Ferenc orvoskari dékán  

 
A KONGRESSZUS ELNÖKE 
Prof. Kovács L. Gábor  

 
SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Dr. Földesi Imre  

 
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Prof. Kappelmayer János  
 
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TAGJAI 
Dr. Bereczky Zsuzsanna 
Dr. Szakony Szilvia 
Kissné Sziráki Valéria 

 
A NAGYGYŰLÉS FŐ TÉMÁI 
Daganatos betegségek laboratóriumi monitorizálása  
A vérzékeny betegek kivizsgálása  
Probléma-orientált esetek a klinikai kémiában  
A betegágy melletti diagnosztika újabb aspektusai  
Női és férfi infertilitás laboratóriumi kivizsgálása  
Varia 
 
 
AKKREDITÁCIÓ 
A rendezvény akkreditált, a regisztrált résztvevők erről igazolást kapnak. 
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REGISZTRÁCIÓ 
A nagygyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a rendezvény honlapjáról:  

http://congress-service.hu/2017/molsze 

 
 
REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
 

 2017. május 31-ig 2017. június 1-től 
MOLSZE / MLDT tag: 23.000 Ft 28.000 Ft 
Nem MOLSZE tag / nem MLDT tag: 27.000 Ft 32.000 Ft 
Nyugdíjas MOLSZE / MLDT tag: 13.000 Ft 18.000 Ft 
Kísérő: 27.000 Ft 32.000 Ft 
Napijegy: aug. 24., aug. 25., aug. 26.    

- MOLSZE/MLDT tag:  4.000 Ft  5.000 Ft 
- nem MOLSZE/MLDT tag  6.000 Ft  7.000 Ft 

A részvételi díjak a fogadás díjaként 6.700 Ft közvetített étkezést tartalmaznak, melyet a számlán 
feltüntetünk. Napijegyet vásárlóknál nem számlázunk közvetített étkezést. 
 
 

A részvételi díjak tartalmazzák: 

- Részvételt a szakmai programon 

- A kiállítás megtekintésének jogát 

- Programfüzetet 

- Az augusztus 24-i nyitófogadáson való részvételt 

- Az akkreditációs pontokat 
 

Napijegyesek részvételi díja tartalmazza: 

- Részvételt az adott napi szakmai programon 

- A kiállítás megtekintésének jogát 

- Az akkreditációs pontokat 
 
 
 

http://congress-service.hu/2014/mel
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PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE  
 
A nagygyűlés témáihoz prezentációk 2017. április 30-ig jelenthetőek be, amelyek elfogadásáról a 
Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek elektronikus formában külön értesítést kapnak. A 
prezentációk összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük eljuttatni az info@congress-
service.hu e-mail címre, legkésőbb 2017. április 30-ig. 
 
Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóját magyar nyelven az alábbiak figyelembe 
vételével készítse el:  

- álló, A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal  
- Times New Roman betűstílus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz 
- az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, hivatkozást 
- ne tartalmazzon semmiféle formázást, fej- vagy láblécet 
- a szerzők teljes neve a keresztnév rövidítése nélkül legyen kiírva  
- az előadó (posztert bemutató) szerző neve legyen aláhúzva 
- több szerző/több munkahely esetén a felső indexben számmal jelölendő az egyes szerzők 

munkahelye 
- a munkahely megnevezése dőlt betűvel legyen írva 
- a munkahely megnevezését követően egy sorköz kihagyásával kezdődjön a szöveg, tagolás, 

bekezdések nélkül 
- a teljes absztrakt mérete ne haladja meg az 1 A/4-es oldalt 
- az előadás/poszter témáját jelölje a jelentkezési lapon  
- az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, ezért kérjük, 
- hogy a file neve azonos legyen az első szerző nevével. (pld: halmaine_kiss_ilona_1.doc, 

halmaine_kiss_ilona_1.rtf)  
 
Minta:  A calprotectin és MMP9 szerepe a …  
  Halmainé Kiss Ilona1, Rutka Mariann2, Földesi Imre1  
  Szegedi Tudományegyetem, 1Laboratóriumi Medicina Intézet, 2I.sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged 

 
A papír alapú poszterek maximális mérete: 100 x 120 cm, álló forma. 
 
 
Az összefoglaló beküldése: 
- Feltölthető a rendezvény honlapján az „Előadás feltöltés” fül alatt:  

http://congress-service.hu/2017/molsze 
- Elküldhető interneten e-mail-hez csatolt file-ban.  

E-mail cím: info@congress-service.hu 
Kérjük feltüntetni az email tárgyában az előadó nevét és a „MOLSZE-17” kódot. 

 
A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának meghatározására.  
Amennyiben az absztrakt mérete meghaladja az egy A/4-es oldalt, a szöveg előzetes egyeztetés nélkül 
csonkolásra kerül. 
Az előadás / poszter elfogadásáról május 15-ig e-mailben tájékoztatjuk az érintetteket. A pozitív 
visszajelzést követően a prezentáció bemutatása csak érvényes regisztrációval lehetséges. 
 
 

mailto:info@congress-service.hu
mailto:info@congress-service.hu
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK 
 
NYITÓFOGADÁS 
2017. augusztus 24. (csütörtök) 
Díját a részvételi díj tartalmazza (kivéve: napijegy). 
 
BANKETT VACSORA 
2017. augusztus 25. (péntek) 
Díja: 8.000 Ft/fő 
Helyszín: Tisza Hotel*** (6720 Szeged, Széchenyi tér 3.) 
 
EBÉD 
Augusztus 24-25-26-án a rendezvény helyszínén, az IH Rendezvényközpontban. 
Díja: 2.900 Ft/ebéd 
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉS 
A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. A megrendelt szállás a számlán 
megadott időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - 
igénybevételtől függetlenül - ki kell fizetni. 
 
Szállásfoglalási és befizetési határidő: 2017. június 30.  
 
Ezen határidő után is lehet szállást foglalni, azokat azonnal véglegesítjük, visszamondani nem 
lehetséges. 
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2017. június 30-ig be nem fizetett szállásokat töröljük! 

 
SZÁLLÁSDÍJAK  
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit (kivéve Apáthy István Kollégium) 
és az adókat (ÁFA, IFA). 
 
 szobaárak reggelivel/éjszaka 

Szállodák 1 fő részére 2 fő részére 

Apáthy István Kollégium (reggeli nélkül!)    5.300 Ft   8.500 Ft 

Art Hotel**** 17.000 Ft 22.000 Ft 

Hotel Auris**** 20.400 Ft 24.900 Ft 

Dóm Hotel**** 26.400 Ft 30.500 Ft 

Hotel Korona 16.000 Ft 20.500 Ft 

Mátrix Hotel 14.800 Ft 21.100 Ft 

Hotel Novotel**** 16.000 Ft 18.500 Ft 

Science Hotel**** 18.500 Ft 24.000 Ft 

Hotel Soleil**** 16.000 Ft 18.500 Ft 

Tímárház Panzió 11.500 Ft 15.000 Ft 

Tisza Hotel Szeged*** classic 15.490 Ft 18.000 Ft 

Tisza Hotel Szeged*** superior 17.400 Ft 20.900 Ft 

Tisza Hotel Szeged*** lakosztály 25.800 Ft 30.000 Ft 

Tisza Sport Hotel zuhanyzós szoba    6.700 Ft 11.700 Ft 

Tisza Sport Hotel classic    9.500 Ft 14.500 Ft 

Tisza Sport Hotel superior 10.500 Ft 15.500 Ft 

Tisza Alfa Hotel 11.000 Ft 15.500 Ft 

 



7 

 

AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK 
 

 

Apáthy István Kollégium 
6720 Szeged, Apáthy utca 4. 
Telefon: 62/545-903 
Honlap: www.apathy.szote.u-szeged.hu 

A kollégium Szeged történelmi belvárosában, a Dóm tér szomszédságában található, a rendezvény 
helyszínétől 15 perces sétára. 
A szobák saját fürdőszobával rendelkeznek, azonban a szobaár nem tartalmaz reggelit! 
Parkolás: A Kollégium előtti utcai részen munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig fizető parkoló 
található, hétvégenként ingyenes a parkolás a városban. 
 

 

Art Hotel Szeged***** 
6720 Szeged, Somogyi u. 16. 
Telefon: 62/592-888 
E-mail: info@arthotelszeged.hu 
Honlap: www.arthotelszeged.hu 
 

A hotel Szeged belvárosában, közvetlenül a Dóm térre nyíló Somogyi utcában található, a rendezvény 
helyszínétől mindössze 15 perces sétára.  
A szobaár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a fürdőköpeny, a wellness részleg és az internet 
használatát, valamint a welcome bekészítést (ásványvíz, kávé, tea) a szobában.  
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 1.650 Ft/éj. 
 

 

Hotel Auris**** 
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 14. 
Telefon: 62/674-577 
E-mail: recepcio@aurishotel.hu 
Honlap: www.aurishotel.hu 
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Az elegáns, letisztult designnal rendelkező Auris Hotel Szeged belvárosának szívében található, pár 
lépésre a Tisza-parttól és a Dóm tértől. A rendezvény helyszínétől kb. 25 perces sétára található. 
A szobaár tartalmazza a bőséges svédasztalos reggelit, a WI-FI használatot, valamint a kültéri medence 
és szauna használatát. 
Parkolás: A szálloda belső, őrzött parkolójában 1.900 Ft/autó/éj áron lehetséges. 
 

 

Dóm Hotel Szeged****  
6720 Szeged, Bajza utca 6. 
Telefon: 62/423-750 
E-mail: recepcio@domhotel.hu 
Honlap: http://domhotelszeged.info/ 

A hotel Szeged belvárosában, közvetlenül a Dóm térre nyíló Somogyi utcában található, a rendezvény 
helyszínétől 15 perces sétára.  
A szobaár tartalmazza a bőséges, svédasztalos reggelit, a szálloda wellness szolgáltatásainak használatát 
(szauna, infrakabin, jacuzzi, Ceragem Jade köves masszázságy), valamint ingyenes WI-FI és internet 
terminál használatot. 
Parkolás: a szálloda mélygarázsában 1.500 Ft/autó/éj áron lehetséges. 
 

 

Hotel Korona** 
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 4. 
Telefon: 62/555-787 
E-mail: koronahotel@vnet.hu 
Honlap: www.hotelkoronaszeged.hu 
 

A szálloda a belvárosában található, a rendezvény helyszínétől kb. 20 perces sétára.  
Egész területén elérhető az ingyenes, vezeték nélküli internet. Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, 
valamint az infraszauna és masszázságy használatot és ingyenes WI-FI elérést. 
Parkolás: térítésmentes a belső, udvari parkolóban (11 parkolóhely elfoglalása érkezési sorrendben 
történik). A szálloda előtti utcai részen 8:00 órától 18:00 óráig fizető parkoló található. 
 

http://www.hotelkoronaszeged.hu/
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 Mátrix Hotel 
6721 Szeged, Zárda u. 8. 
Telefon: 62/666-720 
E-mail: office@matrixhotel.eu 
Honlap: https://matrixhotel.eu/ 

A szálloda a rendezvény helyszíne mellett található, kb. 2 perces sétára. 
A szobaár tartalmazza a svédasztalos reggelit, valamint a wifi használatot. 
Parkolás: díjmentes, a szálloda épülete előtt, valamint zárt udvarban (4 gépkocsi részére). 
 

 
 

Hotel Novotel**** 
6721 Szeged, Maros utca 1.  
Telefon: 62/562-200  
E-mail: H2996@accor.com 
Honlap: www.novotel.com 

A szálloda közvetlenül a Tisza folyó partjánál fekszik, a rendezvény helyszínének közvetlen 
szomszédságában. 
A vendégek ingyenesen használhatják a wellness részlegben az infra-, finnszauna-, illetve a jacuzzi 
szolgáltatásokat, valamint térítés ellenében masszázs áll rendelkezésükre.  
Parkolás: A szálloda előtt található 54 férőhelyes parkoló 1.500 Ft/nap, 16 férőhelyes garázsban 3.100 
Ft/nap díjszabással vehető igénybe.  
 

 

Science Hotel 
6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 17. 
Telefon: 62/669-088 
E-mail: info@sciencehotel.hu 
Honlap: www.sciencehotel.hu 
 

Az eklektikus stílusban megálmodott szálloda, a belváros szívében, a Petőfi Sándor sugárúton 
található, a rendezvény helyszínétől kb. 20 perces sétára.  
A szobákban king size méretű ágyak találhatók. A szobaár tartalmazza a reggelit és a WIFI használatot. 
Parkolás: 2.000 Ft/autó/nap áron, a hotel saját mélygarázsában. 
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Hotel Soleil**** 
6720 Szeged, Kelemen László u. 7. 
Telefon: 62/556-575 
E-mail: info@hotelsoleil.hu 
Honlap: www.hotelsoleil.hu 

A Hotel a városközpontban található, a sétáló utcák, a Klauzál tér szomszédságában, közel a Tisza-
parthoz. A rendezvény helyszíne kb. 15 perces sétával érhető el.  
A szobákban minibár, széf, telefon, egyedileg szabályozható légkondicionálás, multimédia felszerelés, 
szélessávú internet kapcsolat, valamint műholdas LCD televízió áll a vendégek rendelkezésére. A 
szobaár tartalmazza a svédasztalos reggelit, valamint vízforraló, kávé és tea bekészítést a szobákban. 
Parkolás: Munkanapokon 8.00-18.00-ig fizetős, hétvégenként ingyenes a parkolás a városban. 
 

 

Tímárház Panzió 
6721 Szeged, Maros u. 26. 
Telefon: 30/405-8637 
E-mail: timarhazpanzio@gmail.com 
Honlap:  

A Panzió a rendezvény helyszínéhez pár perces sétára található. 
A szobaár tartalmazza a reggelit, valamint a wifi használatot. 
Parolás: zárt udvarban ingyenes. 
 

 
 

Tisza Hotel Szeged*** 
6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 
Telefon: 62/478-278 
E-mail: info@tiszahotel.hu 
Honlap: www.tiszahotel.hu 

A szálloda a belváros szívében, a Széchenyi téren található, a rendezvény helyszínétől 10 perces sétára.  
Szobák felszereltsége: saját fürdőszoba, színes TV, minihűtő, telefon, Cardo matrac, WIFI 
Classic szoba: alapfelszereltség, felújított fürdőszoba, klíma. 
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Superior szoba: alapfelszereltség, koloniál stílbútorozás, felújított fürdőszoba, klíma 
Lakosztály: alapfelszereltség, hálófülke + nappali íróasztallal, koloniál stílbútorozás, felújított 
fürdőszoba, klíma 
Parkolás: a szálloda udvarán: 1.500 Ft/éj. 

 

 

Tisza Alfa Hotel*** 
Szeged, Teréz u. 30.  
Telefon: 62/424-400  
E-mail: info@alfa-hotel.hu 
Honlap: www.alfa-hotel.hu 
 

A szálloda a belvárostól nem messze, a Teréz utcában, a rendezvény helyszínétől kb. 10 perces 
autóútra található. 
A szobák fürdőszobával, színes televízióval, minibárral, telefonnal felszereltek. A szobákban internet 
biztosított. 
Parkolás: a hotel előtt ingyen, a szálloda udvarán max. 8 db gépjármű részére, külön díj ellenében 
lehetséges, melynek díja 1.500 Ft/autó/éj. 
 

 
 

Tisza Sport Hotel 
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42. 
Telefon: 62/431-429 
E-mail: sporthotel@tiszahotel.hu 
Honlap: www.tiszahotel.hu 
 

Az egyszerű berendezésű szálloda Újszegeden található, a rendezvény helyszínétől kb. 6 perces 
autóútra. 
A szobaár tartalmazza a reggelit. 
Parkolás: a szálloda előtt ingyenes lehetőség biztosított. 
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FIZETÉSI HATÁRIDŐK 
A részvételi díj, a szállás, és az étkezések 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. 
 
LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK 
Szállásdíja 2017. június 30. 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 díj és étkezések díját július 15-ig történt lemondás esetén fizetjük vissza, számlánként 
2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. 
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, melynek díja 4.000 Ft+Áfa. 
 
FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 
A kongresszus 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. 
 
FONTOS IDŐPONTOK  
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2017. május 31. 
Absztraktok beküldésének határideje:  2017. április 30. 
Előadások visszaigazolása:  2017. május 31. 
Szállás díjmentes lemondási határideje: 2017. június 30. 
Részvételi díj és étkezések díjmentes lemondási határideje:  2017. július 15. 
 
 
HELYI SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
Kapcsolattartó:  
Dr. Földesi Imre  
E-mail: molsze.clab@med.u-szeged.hu 
 

Szélné Fődi Anikó  
titkárságvezető 
Telefon: 62/545-751 
 70/439-5751 
E-mail: molsze.clab@med.u-szeged.hu 
SZERVEZŐ IRODA 

(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, szállásügyek, 
szakmai kiállítás) 
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT. 
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda 
Cím:  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 

 
 
INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN 
http://congress-service.hu/2017/molsze 

mailto:info@congress-service.hu
http://congress-service.hu/
http://congress-service.hu/2014/mel

