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Tisztelt Kolléganők, Kollégák! 

 

Az MNT Délkelet-magyarországi Szakcsoportjának soron következő tudományos ülésére nagy 

szeretettel hívunk meg minden érdeklődőt Tisza fővárosába Szolnokra. 

A kongresszus a Tiszaligetben a sport- és tudomány gyönyörű zöld övezetében kerül 

megrendezésre. Az elmúlt évek magyar bajnok kosár- és vízilabdázói és a Pallas Athene Egyetem 

Szolnoki Campusa öleli körbe a minden igényt kielégítő Garden Hotelt, a kongresszus színhelyét, 

ahol számos wellness szolgáltatás és kitűnő gasztronómiai kínálat teszi kellemesebbé az értekezlet 

résztvevőinek jó közérzetét és reméljük tudományos értelemben is hasznos időtöltését szeretett 

városunkban. 

Az általunk szervezett regionális kongresszust a szakmai referálókon túl elsősorban a fiatal 

kollégáink bemutatására és szereplésük lehetőségeként szolgál. Az előadások megvitatása  

egymástól történő tanulása igen hasznos eszmecsere, segítség a mindennapi munkában. Itt a 

lehetőség az érdeklődést felkeltő témák megvitatására és eltérő nézetek ütköztetésére. 

Egymástól tanulni és tapasztalatokat átadni a gyógyítás sikeressége szempontjából is igen hasznos 

és fontos dolog. Lehetőség a kapcsolatok, barátságok elmélyítésére és testi-lelki feltöltődésre. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 

Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya 

 

Prof. Dr. Mosonyi Attila 

c. egyetemi tanár 

osztályvezető főorvos 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉS FŐSZERVEZŐJE: 

Prof. Dr. Mosonyi Attila 

c. egyetemi tanár 

osztályvezető főorvos 

 

TUDOMÁNYOS ÜLÉS FŐVÉDNÖKEI  
Prof. Dr. Bódis József 

a Magyar Nőorvos Társaság elnöke 
Pécsi Tudományegyetem rektora 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 

 

Dr. Lengyel Györgyi 

EMMI Közigazgatási Államtitkár 

   
TUDOMÁNYOS ÜLÉS VÉDNÖKEI  

Dr. Lippai Norbert 
Mb. főigazgató főorvos 

Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
  

Dr. Bene Ildikó 
főorvos 

országgyűlési képviselő 
  

Dr. Kállai Mária 
kormányhivatal vezető 

Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 
  

Szalay Ferenc 
polgármester 

Szolnok Megyei Jogú Város  
  

Prof. Dr. Németh Gábor 
SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 

a Magyar Nőorvos Társaság Dél-kelet Magyarországi Szakcsoport elnöke 
 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG: 

 
Prof. Dr. Mosonyi Attila 

c. egyetemi tanár 

osztályvezető főorvos 

  

Dr. Jakab Tamás 
osztályvezető-helyettes főorvos 

  

Dr. Georgievics János 
osztályvezető-helyettes főorvos 

  

Dr. Tornyi János 
osztályvezető-helyettes főorvos 

  

Dr. Úri-Szabó Károly 
főorvos  

   

Dr. Varga-Dudás Pál 
főorvos 

 

Dr. Svéd Attila 
főorvos 

 

 

Dr. Cserni Péter 
főorvos 

  

Dr. Dinya Tibor 
főorvos 

  

Dr. Faragó Béla 
főorvos 

  

Dr. Erdődi Zoltán 
főorvos 

 

Dr. Szabó Imre 
főorvos 

  

Dr. Emődi Sándor 
adjunktus 

  

Dr. Tóth Zoltán 
adjunktus 

 

Dr. Zoboki Zsolt 
adjunktus 

  

Dr. Gyenes Orsolya 
adjunktus 

  

Dr. Bani Ferenc 
szakorvos 

  

Dr. Kozma József 
szakorvos jelölt 

  

Dr. Rózsa Adrienn 
rezidens 

  

Dr. Nyeste Renáta 
rezidens 

  

Dr. Suhajda Tamás 
rezidens 

  

Dr. Csákó Bence 
rezidens 

 

 



 

IDŐPONTJA: 2017. október 20-21.  

  

HELYSZÍNE: Garden Hotel Wellness és Konferencia**** 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 

GPS: Lat:47.168579, Long.: 20.196326 
 

KEDVEZMÉNMYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. szeptember 20. 

Jelentkezés lehetséges elektronikus úton, faxon vagy levélben postán keresztül.  

A jelentkezési lapot mellékeljük. 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
 

Részvételi díj 2017. szeptember 20-ig  2017. szeptember 21-től  

Orvosok, cégképviselők részére* 25.000.-Ft/ fő 30.000.-Ft/ fő 

Szakdolgozók és kísérők részére* 17.000.-Ft/ fő 25.000.-Ft/ fő 

 

*A részvételi díj tartalmazza az előadásokon, a kiállításon, a kávészüneten való részvételt, valamint a 20-ai 

ebédet és az aznapi közös vacsorát valamint a programfüzetet és a kreditpontot.  

Kísérők részére is szükséges a részvételi díj megfizetése, amely szintén tartalmazza a 20-ai ebédet és az 

aznapi közös vacsorát, valamint az előadásokon és a kávészüneteken való részvételt.  

SE-TK/2017.II/00292 orvosoknak: 15 kreditpont, szakdolgozóknak: 8 pont 

A kitűző viselése kötelező! 

 

AKKREDITÁCIÓ: orvosoknak:   SE-TK/2017.II/00292  15 kreditpont 

   szakdolgozóknak:  SE-TK/2017.II/00292  8 kreditpont 

 

 

ELŐADÁSBEJELENTÉS: 2017.  SZEPTEMER 1-ig várjuk előadások bejelentését az alábbi 

témakörökben; 

 Szülészet: koraszülés és megelőzése 

 Nőgyógyászat: endoscopos műtétek alakulása régiónkban 

 Szabadon választott témák 

 

Az előadások időtartama megbeszéléssel, hozzászólással együtt 10 perc (8+2). 

Kérjük, rövid absztraktban elküldeni az előadásokat, a bejelentőlap segítségével.  

 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK: 

2017. október 20., péntek 

 

kb. 17:45 –től közös társasági program 

Szolnoki Galéria – régi Zsinagóga tárlatvezetése, borkóstolással egybekötve 

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész fellépése 

 

19:30-tól Zenés, táncos gálavacsora, a szálloda éttermében 

 

EBÉD:  Pénteki ebédet (ital nélkül) tartalmazza a részvételi díj, míg a szombati ebéd a jelentkezési lapot 

keresztül rendelhető, melynek összege 4.700.- Ft/fő. Ital mindkét nap egyéni fogyasztás és fizetés alapján 

történik. 

 

 



 

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK: 

1 ágyas szoba 1 fő részére: 23.200.-Ft/fő/éj 

2 ágyas szoba 1 fő részére: 16.000.-Ft/fő/éj (1 szoba 32.000.-Ft/éj) 

 

Szobatárs megjelölése szükséges, a 2 ágyas szoba igénybevételekor. Illetve kísérő részére is 

szükséges a részvételi díj megfizetés, mert az tartalmazza az étkezéseket. 

  

A fenti szobaáraka következőket tartalmazzák: 

A szobaárak tartalmazzák a svédasztalos reggelit az ÁFA-t, IFÁ-t, illetve a továbbiakról a honlapon 

tud tájékozódni: http://www.gardenhotel.hu/ 

  

Az érkezés napján 14:00-tól lehet a megrendelt szobát elfoglalni. 

Korábbi érkezés a foglaltságtól függően: 10:00 és 14:00 között szobánként 5.000.-Ft. Szállodánál 

kell informálódni a lehetőségről és a plusz költséget feléjük fizetendő. 

 

Kijelentkezés az utazás napján 10:00-ig. 

Késői távozás a foglaltság függvényében: 12:00-ig ingyenes, 16:00-ig szobánként 5.000.-

Ft. Szállodánál kell informálódni a lehetőségről és a plusz költséget feléjük fizetendő. 

 

Parkolás: 

1.500.-Ft/autó/éjszaka - szállodának fizetendő 

 

FIZETÉSI HATÁRIDŐK: 

A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a levélben kiküldött díjbekérőn, a megadott időpontig 

fizetendő. 

 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS: 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges 

díjbekérőt, bankszámlaszámot és a feltüntetendő megjegyzést, vagy az előzetesen megadott email 

címre elküldi az átutalási díjbekérőt.  

 

A részvételi díjak 12.400.-Ft étkezést tartalmaznak, amelyek a hatályos törvények értelmében a 

számlán feltüntetésre kerülnek, mint továbbszámlázot étkezésként, a részvételi díjban. A részvételi 

díjból az étkezés NEM mondható le! 

A szállásfoglalásra vonatkozó árak az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót tartalmazzák. Nem 

tartalmaznak ugyanakkor semmiféle olyan szolgáltatást, amit az adott szállodában külön térítés 

ellenében lehet igénybe venni, pl. telefon, minibár szolgáltatás, parkolás, egyes esetekben 

légkondicionálás, stb. Ezen utóbbi szolgáltatásokat – igénybevétel esetén – kérjük a szállodában, a 

helyszínen fizetni.  

 

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK: 

A tanfolyamon való részvétel és a szállásfoglalás lemondására az alábbi feltételek betartása mellett 

van lehetőség. 

Csak írásban fogadunk el lemondást, módosítást az alábbi 

címre: New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

e-mail: newirendezveny@newinstant.hu elküldve. 
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Lemondási határidő 2017. szeptember 15., az eddig beérkezett lemondások díjmentesen 

lemondhatóak. A határidő utáni lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni és 100%-os kötbér 

fizetendő, részvételi, étkezési és szállásdíj esetén. 

Nem a szervező cég hibájából történő számlamódosítási díj 1.000.-Ft + Áfa, melyet a módosított 

számla terhére számolunk fel. 

 

Amennyiben nem jelenik meg a rendezvényen, de jelentkezési lapját leadta, befizetéstől függetlenül 

teljesítettnek tekintjük és a rendelt szolgáltatások kifizetési kötelezettsége a továbbiakban is fennáll. 

 
TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

 

New Instant Szervezőiroda – Kaposvári Krisztina 

1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Tel.:  +36 1 212- 3014 Mobil: +36 30 221-1513  Fax.: +36 1 225- 0304  

Email: newirendezveny@newinstant.hu   

Web: www.newinstant.hu 

A tanfolyam hivatalos oldala: http://newinst.wixsite.com/mntd2017 
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