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MEGHÍVÓ 

 
 
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Diabetológusok! 
 
 
A diabetológia és határterületeinek fejlődése olyan gyors ütemű, hogy még a leglelkiismeretesebb 
és legjobb felkészültségre törekvő szakemberek számára is nehézséget jelent az új ismeretek 
megszerzése. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az MDT országos és regionális, illetve 
munkacsoport rendezvényei mellett van létjogosultsága olyan továbbképző rendezvénynek, mely 
tematikus jelleggel próbálja meg átfogni és bemutatni a legújabb ismereteket. Ennek megfelelően 
2019. május 31 - június 1. időpontban Egerben kerül megrendezésre a „TAVASZI DIABETES 
TOVÁBBKÉPZÉS” az MDT támogatásával, melyre tisztelettel és szeretettel hívunk minden olyan 
szakembert és szakmai- vállalati partnert, aki fontosnak tartja a hazai cukorbetegek ellátásának 
javítását, a megelőzést és a gondozást. 
 
A továbbképzésen plenáris üléseket szervezünk, melyeken felkért előadások hangzanak el és 
ezek mellett cég-szimpóziumokra kerül sor. Mind a plenáris előadások, mind a szimpóziumok 
egy-egy adott témakört fognak áttekinteni és az előadók igyekeznek a legújabb ismereteket 
átadni a hallgatóságnak. A támogatók jelenléte és színvonalasnak ígérkező kiállításai lehetőséget 
kínálnak a gyártókkal és forgalmazókkal való személyes konzultációkra annak érdekében, hogy 
az egyes termékek még jobban szolgálhassák a mindennapi betegellátást. 
 
A helyszín Eger városa, mely köztudottan az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja, 
és amely gyönyörű környezetet biztosít a rendezvénynek. A szakmai program a város 
központjában lesz, így a tudomány és a továbbképzés mellett lehetőség nyílik egy kis 
városnézésre, de nagyobb kirándulásra is a várban, vagy a csodálatos Bükk hegységben. 
 
Mindenkit tisztelettel hívunk és várunk! 
 

 

 
Prof. Dr. Barkai László 
egyetemi tanár 
az MDT korábbi elnöke 
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Időpont:      2019. május 31 – június 1. 
 
Helyszín:      Hotel Eger & Park****  
      3300 Eger, Szálloda u. 1-3. 
 
 
Hivatalos megnyitás tervezett időpontja:  2019. május 31. 14.00 
Hivatalos zárás tervezett időpontja:   2019. június 01. 16.00 
Korai regisztráció határideje:   2019. március 31. 
Regisztrációs határidő:     2019. május 20. 
 
 
 
 

Regisztrációra és szállásfoglalásra a http://stand-art.hu/TDT2019 oldalról  
letölthető jelentkezési lapon, online jelentkezésre szintén a  

http://stand-art.hu/TDT2019 oldalon van lehetőség. 
 
 

A rendezvény háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, 
neurológus, szemész, sebész, érsebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus 
és intenzív terápiás, oxyológus, reumatológus és rehabilitációs szakorvosok és 
szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási program.  
A tesztet helyesen kitöltő orvosok 32 pontot kaphatnak. 
 

 

 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 

Kongresszusi szervezőiroda, általános információ: 
Stand-Art Event Management 

Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota H/17., Felső Tisza-part 31-34. 
Számlázási ill. postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf. 17. 

Adószám: 13970831-2-06 
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700062-48578107-51100005 

Tel: +36/62-999 950; Fax: +36/62-661 331 
E-mail: anita@stand-art.hu 
Honlap: www.stand-art.hu 

 
Regisztrációval és szállásfoglalással kapcsolatos ügyek: 
Stand-Art Event Management, Garhuth Anita project manager 
6723 Szeged, Tisza Palota B/fszt.2., Felső Tisza-part 31-34. 

Tel: +36/62-999 950; Fax: +36/62-661 331 
E-mail: anita@stand-art.hu 

 
 

http://stand-art.hu/TDT2019
mailto:anita@stand-art.hu
http://www.stand-art.hu/
mailto:anita@stand-art.hu
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Programbizottság:  

Prof. Dr. Kempler Péter 
Prof. Dr. Barkai László 

Dr. Várkonyi Tamás 
Dr. Gaál Zsolt 
Dr. Oláh Ilona 

Dr. Harcsa Eleonóra 
 
 

 

Regisztrációs díj: 
 

 

Regisztrációs díjak ÁFÁ-val 2019. március 31-ig 
2019. március 31. 
után/Helyszínen 

Minden résztvevő számára egységesen 25.000,- Ft 28.000,- Ft 

 
Étkezési költségek: 7.450,- Ft/fő/nap, melyek a számlán külön tételként lesznek 
feltüntetve. 

 

Regisztrációs díj tartalmazza: kávészünetek, a pénteki vacsora, a szombati ebéd, kitűző, 
konferenciatáska vagy mappa a kongresszusi anyagokkal, belépés az összes szekcióra, 
előadásra, a szponzori kiállításra, a kreditpont intézés költségeit, valamint tartalmazza a 
mindenkori ÁFA összegét is.  

 
Szállásfoglalás: 

 
A jelentkezési lapon található szobaárak reggelivel és IFA-val értendők, és tartalmazzák 
a mindenkori ÁFÁ-t, de NEM tartalmazzák a parkolási költségeket. A szálláshelyről 
bővebb információ a rendezvény honlapján található. 
A szobaárak 1 éjszakára, ÁFÁ-val, reggelivel és IFA-val értendők: 
 
 

 1 ágyas 
2 ágyas  

1 vagy 2 fő részére 

Hotel Eger & Park**** 
(3300 Eger, Szálloda u. 1-3.) 

20.000 Ft 24.000 Ft 

 
 

Parkolás: 
 

A Hotel Eger & Park**** parkolója kedvezményes áron (1.000 Ft/autó/éj) áll a résztvevők 
rendelkezésére. 
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Egyéb információk: 
 

A megadott árak tartalmazzák az általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak esetében 
az idegenforgalmi adót is, de NEM tartalmazzák a közvetített szolgáltatások (étkezés, 
szállás) után fizetendő egyéb terheket.  
A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló 
személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

 
 
 

Lemondási feltételek, számlamódosítás: 
 

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2019. május 31. után utólagosan számlát más címre 
kiállítani, szállásfoglalást, vagy regisztrációt törölni, valamint részvételi díjat visszautalni 
nem áll módunkban. Valamint 2019. április 30. utáni szállásfoglalás lemondás esetén a 
szállásköltséget a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben meg kell fizetni.  
 
 
 

 
Letölthető dokumentumok, egyéb információ: 

 
http://stand-art.hu/TDT2019 

 
 
 
 

 

http://stand-art.hu/TDT2019

