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2022. szeptember 8-11. 

 József Attila Tanulmányi és Információs Központ – Szeged 

 REGISZTRÁCIÓS LAP 
 
 Visszaküldendő 2022. augusztus 29-ig a STAND-ART Kft., 6792 Zsombó, Pf.17. címre,  
 a registration@stand-art.hu e-mail címre, vagy a +36 62 661 331 fax számra. 

 On-line regisztráció, a kongresszus honlapja: https://www.diabet.hu 

A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi 
káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.  
2022. augusztus 8. után szállásfoglalás és regisztráció díjmentes visszamondására, és befizetett szállás- illetve 
részvételi díj visszautalására nincs lehetőség. 

 
1. Személyes adatok 

  

Név: Pecsétszám/Nytart. szám: 

Cím: 

Telefonszám: Születési év: 

Email cím: 

Munkahely: Adószám: 

 
Csak a szakdolgozói akkreditációhoz szükséges további adatok: 

Szakképesítés: Anyja neve: 

Születési név: Születési hely: 

 
2. Regisztrációs díj 

  

 Korai regisztrációs díj  Regisztrációs díj  

2022. június 30-ig 2022. június 30. után 

MDT 35 év feletti orvos tagjai   50 000 Ft  58 000 Ft 

MDT 35 év feletti orvos tagjai (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)  53 000 Ft  61 000 Ft 

MDT szakdolgozó tagjai, 35 év alatti orvos és nem orvos tagjai  35 000 Ft  45 000 Ft 

MDT szakdolgozó tagjai, 35 év alatti orvos és nem orvos tagjai 
(KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL) 

 38 000 Ft  48 000 Ft 

Nem MDT tag orvosok   58 000 Ft  68 000 Ft 

Nem MDT tag orvosok (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)  61 000 Ft  71 000 Ft 

Nem MDT tag szakdolgozó, ill. nem orvos   40 000 Ft  50 000 Ft 

Nem MDT tag szakdolgozók, Ill. nem orvos (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)  43 000 Ft  53 000 Ft 

Kiállítók, cégképviselők  55 000 Ft  65 000 Ft 

Kiállítók, cégképviselők (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)  58 000 Ft  68 000 Ft 

MDT tag orvostanhallgatók, 65 év felettiek, PhD hallgatók, 
rezidensek 

 32 000 Ft  42 000 Ft 

MDT tag orvostanhallgatók, 65 év felettiek, PhD hallgatók, 
rezidensek (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL) 

 35 000 Ft  45 000 Ft 

Nem MDT tag orvostanhallgatók, 65 év felettiek, PhD hallgatók, 
rezidensek 

 37 000 Ft  47 000 Ft 
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Nem MDT tag orvostanhallgatók, 65 év felettiek, PhD hallgatók, 
rezidensek (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL) 

 40 000 Ft  50 000 Ft 

Kísérők  40 000 Ft  40 000 Ft 

Kísérők (KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)  43 000 Ft  43 000 Ft 

Napidíj - 2022. szeptember …………… napra              20 000 Ft/nap   20 000 Ft/nap 

A regisztrációs díjak tartalma: kávészünetek, vacsorák, hideg ebédcsomagok, kitűző, konferencia táska a kongresszusi anyagokkal, belépés az 
összes szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, közlekedésijegyet, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A megfelelő 
regisztrációs díj továbbá tartalmaz egy 72 órás szegedi tömegközlekedési jegyet is. 
A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 10.000 Ft/nap.  
A napidíj tartalmazza az aznapi kávészünet fogyasztást, hideg ebédcsomagot, kitűzőt, konferencia táskát a kongresszusi anyagokkal, belépést 
az összes aznapi szekcióra, előadásra, a szponzori kiállításra, valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A napidíj étkezési költség 
tartalma: 6.000 Ft/nap.  
A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre. 
Az MDT tagság kedvezménye akkor érvényes, ha a tagnak nincs tagdíjhátraléka a 2021. évre. 

 
3. Költségviselő adatai: 

Név/cég neve:   

Címe:   

Adószáma:  

Kapcsolattartó, elérhetőségei:   

 
4. Szállásfoglalás 

Érkezés napja   Távozás napja   Éjszakák száma   

 

Kat. Szálloda/Szobatípus 1 ágyas X 
2 ágyas 2 fő 

részére 
X 

Superior 1 
ágyas 

X 
Superior 2 

ágyas 
X Apartman X 

 City Center Apartman – REGGELI NÉLKÜL 16.000 Ft  18.000 Ft        

 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 51. 1.em. 3.           
            

Szobatárs(ak)   

 
A szálláshelyekről információt a kongresszus honlapján találhatnak: http://www.diabet.hu/MDT2022. A szállodai szobák feltöltése a beérkező 
megrendelések sorrendjében történik, amennyiben a kért szálláshely betelt, a szervezők Önt egy másik, hasonló kategóriájú szobában fogják 
elhelyezni. Kérjük, hogy a regisztráció beküldése előtt feltétlenül tájékozódjon az éppen aktuálisan elérhető szálláshelyek felől a honlapon!  
Szíves figyelmüket felhívjuk, hogy a 2022. augusztus 8-ig ki nem fizetett szállodai szobák foglalását új igény bejelentése esetén nem tudjuk 
minden esetben fenntartani, ezért szíveskedjenek a szállásdíj átutalásáról a fenti időpontig gondoskodni! 
Minden szállodai szoba ára tartalmazza a reggelit, de NEM tartalmazza a parkolási díjakat, melyekről szíveskedjenek előzetesen tájékozódni a 
hotel recepcióján, vagy a kongresszus honlapján. 

 
5. Fizetendő részvételi díj és szállásköltség összesen: …………………………………………………………………………………………….. Ft 

 

Számlázás 
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a 
konferencia végéig, legkésőbb 2022. szeptember 11-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni 
már nincs lehetőség. 
Amennyiben regisztrációs díjának befizetése nem érkezik meg bankszámlánkra 2022. augusztus 8-ig, úgy az igényelt szolgáltatásokat és 
regisztrációját töröljük! Köszönjük megértését! 
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként feltüntetve a 
változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat.  

 
Módosítási, lemondási feltételek 
Szállásfoglalás és regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2022. augusztus 8-ig van lehetőség, azt követően a díjak kiszámlázásra 
kerülnek a kötbéres szerződések miatt. Rendezvényt követően kiállított végszámlákat – Résztvevő/Díjfizető kérésére – stornózni, és új számlát 
kiállítani a mindenkori önrevízió költségének Résztvevő/Díjfizető általi megfizetésée ellenében van lehetőség. Számla költségtérítés nélküli 
stornózására és új számla kiállítására kizárólag a Szolgáltató adminisztrációs hibájából adódóan kiállított számlák esetében van lehetőség. 
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A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management Kft. további felek bevonásával, 
közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat. 

 
Nyilatkozat  
Jelentkezésemmel a rendezvény célja, illetve dokumentálása érdekében készült fotó, video- és hangfelvételek készítéséhez, és azoknak a szakmai 
portálokon, illetve a projekt kommunikációja során történő felhasználásához/megjelenéséhez hozzájárulok. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a Stand-Art Event Management Kft. honlapján (https://stand-art.hu) található ÁSZF-et, valamint adatvédelmi 
tájékoztatót elolvastam, megértettem és hozzájárulok, hogy ezen dokumentumok szerint a Stand-Art Kft. az általam megadott adatokat kezelje. 
Amennyiben NEM járul hozzá adatainak kezeléséhez, regisztrációját nem tudjuk feldolgozni, így azt érvénytelennek tekintjük. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatást megrendelem, annak ellenértékét a határidők  
betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem. 
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben 
felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.” 
Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét. 
 

 
 

   Kelt:                                   , 2022.             hó               nap                                                         Aláírás………………………………….………………… 
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