
Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete 
XIII. Nagygyűlés 

2013. szeptember 12-14. 
Helyszín: Siófok, Kálmán Imre Kulturális Központ (Siófok, Fő tér 2.). 

 

Jelentkezési Lap a Nagygyűlésre 
 

Név: 
Munkahely neve: 

Város: Irányítószám: 
Utca / Pf.: Telefon: Telefax: 

 e-mail:  
 A nagygyűlésen 

 1. Részt veszek, de előadást, posztert nem kívánok tartani 

 2. Előadást* szeretnék tartani 

 3. Poszter* szeretnék bemutatni 

(*Az előadások és a poszterek besorolásánál a tudományos programot összeállító Tudományos Bizottság 
igyekszik maximálisan figyelembe venni a szerzők igényét, de fenntartja magának a jogot a változtatásra). 

 

Előadásom / Poszterem címe*: 

Szerzői: 
 

*Előadások, poszterek összefoglalóit elektronikus úton mindkét e-mail címre kérjük elküldeni: 
  molsze@freemail.hu; ilamar@freemail.hu 

Részvételi díj 

 20.000 Ft – MOLSZE tag (2 éves igazolt tagság esetén /2011-2012 év/) 
 20.000 Ft – Igazolt MLDT tagság esetén 
 23.000 Ft – 2 évnél rövidebb MOLSZE illetve MLDT tagság esetén 
 25.000 Ft – nem MOLSZE tag, nem MLDT tag, hozzátartozó 
   4.000 Ft – napijegy MOLSZE/MLDT tag részére Dátum:   
   6.000 Ft – napijegy nem MOLSZE/MLDT tag részére Dátum:  

 
Étkezés 

Vacsora Szeptember 11. 
Bella Italia Ristorante (Siófok, Fő tér) - 2.500 Ft/fő/nap  

Ebéd Szept. 12. Szept. 13. Szept. 14. 

Bella Italia Ristorante (Siófok, Fő tér) - 2.500 Ft/fő/nap    

 
Társasági programok 

 Igen Nem 

Állófogadás 
szeptember 12. 1900 

Golden Bridge Steak Hause, Móló Étterem  
(Siófok, Petőfi sétány 19.) 
Költsége a regisztrációs díjban foglaltatik. (Napijegyhez külön kell 
vásárolni jegyet az állófogadásra. Költsége: 7.000 Ft/fő.) 

  

Bankett-vacsora 
szeptember 13. 1900 

Szent Miklós hajó 
Költsége: 6.500 Ft/fő 

  

 
Szállások 

Egyedül kívánom a szobát igénybe venni  
A szobatárs kiválasztását a szervező bizottságra bízom  

Szobatársam neve 
 
 

 
  



Hotel 
neve 

 
szoba / éjszaka  

 
IX. 11. 

Kongresszus 
időtartama IX.14. Parkolás 

Szállás-
igényem 
rangsora IX.12. IX.13. 

Hotel Azúr**** 
Siófok, Erkel F. u. 

1 ágyas szoba  
(18.000 Ft/szoba/éj) 

 
  

 Gépkocsi 
parkolása 
térítés-
mentes 

 

2 ágyas szoba 
(19.500 Ft/szoba/éj) 

     

Hotel Európa*** 
Siófok,  

Petőfi sétány 17. 

1 ágyas szoba  
(12.000 Ft/szoba/éj) 

    

Parkolás zárt 
udvarban 
150-200 
méterre a 

szállodától. 
1.000 

Ft/autó/éj a 
parkolási díj 

igénybe-
vétel esetén 
egyénileg 

fizetendő a 
szállodában. 

 

2 ágyas szoba 
(15.000 Ft/szoba/éj) 

     

Hotel Balaton*** 
Siófok,  

Petőfi sétány 9. 

1 ágyas szoba  
(8.500 Ft/szoba/éj) 

     

2 ágyas szoba 
(13.000 Ft/szoba/éj) 

     

3 ágyas szoba  
(18.000 Ft/szoba/éj) 

     

2x2 ágyas apartman 
(24.000 Ft/apartman/éj) 

     

Hotel Lidó*** 
Siófok,  

Petőfi sétány 11. 

1 ágyas szoba  
(7.500 Ft/szoba/éj) 

     

2 ágyas szoba 
(10.800 Ft/szoba/éj) 

     

Rónai Ház** 
Siófok, 

Erkel F. u. 2/b 

2 ágyas szoba  
(8.600 Ft/szoba/éj) 

    

Gépkocsi 
parkolása 
térítés-
mentes 

 

3 ágyas szoba 
(11.500 Ft/szoba/éj) 
fürdőszoba a folyóson 

     

2x2 ágyas apartman 
(19.000 Ft/apartman/éj) 

     

Reggeli: minden szállodában büféreggeli. 

Költségmegoszlás 
 saját magam munkahelyem egyéb szponzor 

Részvételi díj    
Szállás-költség    
Vacsora (szeptember 11.)    
Ebéd    
Állófogadás    
Bankett-vacsora    

Összesen    

Munkahelyi és egyéb szponzori támogatás ellenjegyzése, a fent megjelenített támogatások igazolása 
Támogató cég neve A támogatás összege Pecsét és cégszerű aláírás 

   
   
   

 
A Nagygyűlés helyszínén, Siófok Fő tere alatt 220 gépkocsi parkolását biztosító mélygarázs van. 
Amennyiben számláját cég egyenlíti ki, jelentkezését abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a megnevezett cég írásban ezen a 
Jelentkezési Lapon, vagy csatolva igazolja a költségek átvállalását. 
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem vette 
igénybe.  
A módosításokat és a lemondásokat írásban kell megtenni 2013. augusztus 11-ig. Ezen határidőig jelzett lemondás esetén a 
befizetett díjak 50 %-át fizetjük vissza. Augusztus 11. után díj visszafizetésre nincs lehetőség. A megrendelő kijelenti, hogy ezen 
„Jelentkezési Lap” kitöltésével és visszaküldésével a fenti feltételeket elfogadja. 
A kongresszus helyszínén a regisztrálásnál csak azok kongresszusi részvételét tudjuk elfogadni, akiknek a kongresszussal 
kapcsolatos mindennemű költsége a regisztráláskor kiegyenlítésre került, illetve a helyszínen fizetik ki az igényelt 
szolgáltatást.  

A kitöltött Jelentkezési Lap visszaküldési határideje: 2013. május 15. 
Postacím: MOLSZE 9719 Szombathely, Szentkirály pf. 2. 

 
Személyenként 1 példány 2 oldalas, kitöltött jelentkezési lapot kérünk visszaküldeni! 

Kérjük, hogy hozzátartozóról is szíveskedjék külön lapot kitölteni. 
 
 
 
……………………………      ……………………………….  
dátum         aláírás 


