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 KÖSZÖNTŐ 

 

Kedves Kolléganők és Kollégák! 
 

A Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete nyolcadik alkalommal tartja tudományos kongresszusát, 
melynek idén Debrecen városa ad otthont. A rendezvény egy helyszínen és egy időben kerül megrendezésre 
a Magyar Reumatológusok Egyesületének éves vándorgyűlésével.  
 
Egyesületünk egyik fő célja, hogy a reumatológiai betegek ellátásában résztvevő szakdolgozók számára olyan 
széles spektrumú továbbképzési programot teremtsünk, amely az ezen a területen dolgozók ismereteinek 
kibővítését és elmélyítését egyaránt szolgálja. 
 
Az idén is igyekszünk igen tartalmas, színes és a mindennapi betegellátás során hasznosítható tudásanyagot 
magában hordozó előadásokkal előrukkolni. Remélem, hogy minden, a reumatológia szakterületén dolgozó 
kollégám talál magának tetsző és hasznosítható tartalommal bíró témát az alább olvasható tudományos 
program címszavai közül. 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Domján Andrea 
MRSZE elnök 
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A KONGRESSZUS ELNÖKE 

 

Dr. Domján Andrea 
 

       A KONGRESSZUS TUDOMÁNYOS PROGRAMJÁÉRT FELELŐS FŐSZERVEZŐ 
 

Csarnainé Pálosi Rita 
 

SZERVEZŐ - és PROGRAMBIZOTTSÁG 
 

Ágoston Szabó Ágnes 
Bálint Anita 

Decsovné Dóczi Katalin 
Hartai Nikoletta 
Holler Istvánné 
Földesi Krisztina 

Kenéz Ágota 
Kovács Adrienn 

Kőszegvári Ágnes 
Lovas Erika 

Marcsik Ákos Ferenc 
Margitháziné Szabó Emese 

Monek Bernadett 
Nagy Lőrinc 

Dr. Némethné Dr. Gyurcsik Zsuzsanna 
Romfáné Csatári Katalin 
Ságiné Balaton Boglárka 

Dr. Sárosiné Hőh Henrietta 
Dr. Szelezsánné Melis Marianna 

Terbéné Szekeres Klára 
Véghné Gurmai Margit 

 
TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ 

 

titkarsag.mrsze@gmail.com 
 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE 
 

Kölcsey Központ 
4026 Debrecen, Hunyadi út 1-3. 

 
A KONGRESSZUS IDŐPONTJA 

 

2020. szeptember 24-26. 
 

A KONGRESSZUS TERVEZETT TÉMÁI: 
 

 Gyulladásos és autoimmun reumatológiai kórképek 

 Mozgásszervi rehabilitáció 

 Terápiás célpontok- célzott terápiák 

 Szakmapolitika 

 Koronavírus járvány - ahogy mi láttuk 

 Varia 

mailto:titkarsag.mrsze@gmail.com
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A KONGRESSZUS TERVEZETT IDŐBEOSZTÁSA 

 
 

2020. szeptember 24. Csütörtök 
 

14.00-14.15 Megnyitó, Köszöntések 
14.15-15.45 Tudományos ülés 
15.45-16.10  Kávészünet 
16.10-17.00 Tudományos ülés 
20.00-  Vacsora 
 
2020. szeptember 25. Péntek 
 

09.00-10.30 Tudományos ülés 
10.30-11.00 Kávészünet 
11.00-12.30 Tudományos ülés 
12.30-13.30 Ebédszünet 
13.30-15.00 Tudományos ülés 
15.00-15.30 Kávészünet 
15.30-17.00 Tudományos ülés 
20.00-   Vacsora  
 
2020. szeptember 26. Szombat 
 

09.00-10.30 Tudományos ülés 
10.30-10.50 Kávészünet 
10.50-11.00 MRSZE – 2020. évi Közgyűlés 
11.00-11.10 Technikai szünet 
11.10-11.40 Tesztírás 
11.40-11.55 A kongresszus zárása 
12.00-12.50 Ebéd 
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RÉSZVÉTELI DÍJ 
 

 2020. jún. 20-ig 
befizetve 

2020. aug. 31-ig 
befizetve 

2020. szept. 1-től 
befizetve 

MRSZE tag részére 50 000 Ft + ÁFA 54 000 Ft + ÁFA 58 000 Ft + ÁFA 
Nem MRSZE tag részére 60 000 Ft + ÁFA 64 000 Ft + ÁFA 68 000 Ft + ÁFA 
Előadó (elfogadott absztrakt 
esetén) 

46 000 Ft + ÁFA 50 000 Ft + ÁFA 54 000 Ft + ÁFA 

Napijegy  20 000 Ft + ÁFA 22 000 Ft + ÁFA 24 000 Ft + ÁFA 
 

A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak számlázásakor a 
számlán MRSZE tagok és nem MRSZE tagok, valamint előadók esetén 21.000 Ft étkezés külön sorban kerül 
feltüntetésre. 
 
A regisztrált MRSZE tagok és nem MRSZE tagok, valamint az előadók részvételi díja az alábbiakat 
tartalmazza: 

 részvételt az MRSZE szakmai programján, 

 a névkitűzőt, 

 a kongresszus kiadványait, 

 a szakmai kiállítás megtekintésének jogát, 

 a szeptember 24-25-26-i kávészüneteken fogyasztást, 

 a szeptember 24-25-i esti étkezésen való részvételt. 
 

A napijegy tartalmazza: 

 részvételt az adott napi szakmai programon, 

 a névkitűzőt, 

 a kongresszus kiadványait, 

 a szakmai kiállítás megtekintésének jogát, 

 Mindhárom napijegy megvásárlása esetén az akkreditációs pontokat. 
 
 

REGISZTRÁCIÓ 
 

A rendezvényre való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus honlapjáról:  

https://congress-service.hu/rendezveny/mrsze2020 

Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével is.  
 
 
EBÉD 
 

Büféasztalos ebédet biztosítunk a kongresszus helyszínén, szeptember 24-25-26-án. 
Díja: 5.800 Ft/ebéd (5.524 Ft + ÁFA) 
 
 
PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 
 

A prezentációk elfogadásáról a Szervező Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak. Az 
előadások összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük az titkarsag.mrsze@gmail.com, vagy a 
titkarsag@mrsze.hu e-mail címre legkésőbb 2020. június 26-ig eljuttatni. 
 
 

mailto:titkarsag.mrsze@gmail.com
mailto:titkarsag@mrsze.hu
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Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, maximum egy A/4-es oldal  
terjedelemben, az alábbiak figyelembe vételével készítse el:  
 
- a cím legyen rövid, az absztrakt tartalmát kifejező 
- a szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki, a keresztnév ne legyen rövidítve 
- kérjük, hogy az előadó szerző nevét húzzák alá  
- több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett számmal jelezzék a hovatartozást  
- az absztrakt tagolódása: 

- Előzmények, hipotézis 
- Alkalmazott módszerek, kísérleti csoportok 
- Statisztikailag értékelt eredmények 
- Következtetés 

-  összefoglaló esetén: a felvetett legfőbb kérdéseket és a legfontosabb megállapításokat, illetve azok 
általános jelentőségét írja meg. 
- álló A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal   
- Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz 
- az absztrakt  max. 2500 karakter lehet szóközökkel együtt 
- az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat   
- a szövegfile ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- vagy láblécet 
- A szövegben gyógyszernév nem, csak hatóanyagnév szerepelhet. 
- A szöveg legyen tömör, de érthető. Magyarázat nélküli rövidítések csak abban az esetben fogadhatóak el, 
ha azok az általános tankönyvben is használatosak (pl. BMD, T-score stb.).  
- Összefoglalóját a file elküldése előtt nevezze át saját nevére! (pld: toth_janos_1.doc)  
 
 
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 fizetendő. A 
megrendelt, de le nem mondott szállás díját - igénybevételtől függetlenül - ki kell fizetni. 
 
 
SZÁLLÁSDÍJAK  

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (Áfa, Ifa).  

 1 fő részére 2 fő részére 
   
Hotel Lycium**** 25 800 Ft 29 800 Ft 
Hotel Divinus***** superior         33 800 Ft            41 200 Ft 
Hotel Aquaticum****                      32 100 Ft            37 700 Ft 
Hotel Centrum*** superior           24 500 Ft           29 600 Ft 
Hotel Óbester****                            24 500 Ft           29 700 Ft 
Hotel Aranybika***                         20 000 Ft           22 900 Ft 
Malom Hotel****                              23 400 Ft           28 600 Ft 
Platán Hotel****                                15 600 Ft           25 600 Ft 
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SZÁLLÁSHELYEK 

 

Hotel Lycium**** 
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 
https://www.hotellycium.hu 
 
A szálloda a belvárosban található a 
kongresszus helyszíne, a Kölcsey Központ 
mellett. 
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a 
wellness és fitness részleg használatát, business 
corner és internet használatot.  
Parkolás: fedett mélygarázsban 2.600 Ft/szgk/éj. 
 

 

 

Hotel Divinus ***** 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1. 
www.hoteldivinus.hu 
 
A szálloda a Nagyerdőn található, a villamos 
vonal mellett. 
Az ár tartalmazza a büféreggelit, a wellness és 
fitness részleg használatát, valamint vezetékes 
és wifi internethasználatot. 
Parkolás: a szálloda előtt, foglaltság 
függvényében ingyenes, a szálloda 
mélygarázsában 3.000 Ft/szgk/nap 

 

 

Aquaticum Termál és Wellness Hotel**** 
4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. 
www.aquaticum.hu 
 
A szálloda a Nagyerdőn található, a villamostól 
pár perc sétára. 
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, a 
városi termálfürdő medencéinek igénybevételét 
és ingyenes wifi használatot. 
Parkolás: felszíni parkolóban 3.000 Ft/szgk/nap, 
mélygarázsban 1.500 Ft/szgk/nap. 

 

 

Centrum Hotel**** 
4026 Debrecen, Kálvin tér 4-8. 
www.centrumhotel.hu 
  
A szálloda a belvárosban található, a 
kongresszus helyszínétől 5 perc sétára. 
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, kávé-
tea vízforralóval, valamint korlátlan wifi 
használatot. 
Parkolás: a szállodával szemben található 
parkolóban ingyenes. 

 
 

https://www.hotellycium.hu/
http://www.hoteldivinus.hu/
http://www.aquaticum.hu/
http://www.centrumhotel.hu/
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Hotel Óbester**** 
4026 Debrecen, Péterfia u. 49. 
www.hotelobester.hu 
  
A szálloda a belvárosban, a villamosvonal 
mellett található, 10 perc sétára a kongresszus 
helyszínétől. 
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, 
díjmentes wifi használatot, a szálloda wellness 
szigetének és fitness termének korlátlan 
használatát. 
Parkolás: a szálloda zárt parkolójában ingyenes. 
 

 

 

Hotel Aranybika*** 
4025 Debrecen, Piac u. 11-15. 
www.hotelaranybika.com 
  
A szálloda a rendezvény helyszínétől mindössze 
10 perc sétára található. 
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit. 
Parkolás: a szálloda parkolójában 1.800 
Ft/szgk/éj. 
 

 
 

 

Malom Hotel**** 
4027 Debrecen, Böszörményi út 1. 
http://hotel.malomhoteldebrecen.hu/ 
  
A szálloda a kongresszus helyszínétől 10 perc 
sétára található. 
A szobaár tartalmazza a svédasztalos reggelit, 
valamint korlátlan wifi használatot. 
Parkolás: korlátozott számban a szálloda zárt 
parkolójában ingyenes 

 
 

 

Hotel Platán**** 
4030 Debrecen, Somlyai u. 10. 
www.platanhotel.eu 
 
A szálloda Debrecen kertvárosi részén, a 
nemzetközi reptér közvetlen közelében 
található. 
Az ár tartalmazza a büféasztalos reggelit és az 
internet használatot. 
Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. 

 
 
 
 

http://www.hotelobester.hu/
http://www.hotelaranybika.com/
http://hotel.malomhoteldebrecen.hu/
http://www.platanhotel.eu/
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FIZETÉSI HATÁRIDŐK 
 

A részvételi díj, a szállás, és az ebédek 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. 
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 2020. 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 
befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni. 
A részvételi díjat és az ebédek díját 2020. augusztus 16-ig történt lemondás esetén fizetjük 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: 2020. június 20./aug. 31. 
Absztraktok beküldésének határideje:  2020. június 26. 
Szállás díjmentes lemondási határideje: 2020. július 12. 
Részvételi díj, ebéd díjmentes lemondási határideje: 2020. augusztus 16. 
 
 
 
 

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG CÍME 
Magyar Reumatológiai Szakdolgozók Egyesülete 
1023 Budapest, Ürömi u. 56. 
Telefon: 30/205-0934 
Email: titkarsag@mrsze.hu, 
titkarsag.mrsze@gmail.com 
 
 
 

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN 
https://congress-service.hu/rendezveny/mrsze2020 
 
 
 

SZERVEZŐ IRODA CÍME 
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: https://congress-service.hu 
 

mailto:titkarsag.mrsze@gmail.com
https://congress-service.hu/rendezveny/mrsze2020

