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Tisztelt Kollégák!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság 
Gyermekdiabetes Szekciójának XXVIII. Tudományos 
Ülését Hódmezővásárhelyen rendezhetjük meg  2011. 
október 14-15-én. A hódmezővásárhelyi Erzsébet 
Kórház-Rendelőintézet vezetése is örömmel veszi, hogy 
e rangos szakmai eseménynek adhat otthont.

Egy olyan város kapta meg a rendezés jogát, amely 
mind szellemi értékeit, mind kórházának múltját és jele-
nét számítva rangos szellemi hagyományokkal, értékek-
kel bír. Itt alkotott Németh László író, aki orvos is volt, itt 
született Bessenyei Ferenc a nemzet színésze, vagy Tor-
nyai János a Vásárhelyi Festőiskola zseniális megalapí-
tója. Tanúskodnak erről a 113 éves Erzsébet Kórház mél-
tán híres orvosai, mint id. és ifj. Imre József, Genersich 
Antal, vagy a három nemzedékes Bakay sebészdinasz-
tia, hogy csak néhányat említsek a legnagyobbak közül. 

A kongresszus Szervező Bizottsága az előző évekhez 
hasonlóan igyekszik a gyermekkori cukorbetegség kór-
oktanának, diagnosztikájának, gondozásának a lehető 
legszélesebb körű bemutatására. Törekszünk arra, hogy 
a fontos elméleti kérdések mellett a gyakorlati tapaszta-
latokról is számot lehessen adni. 

A konferencia sikere a résztvevőkön múlik: az orvoskol-
légák (klinikai és kórházi szakemberek, házi gyermek-
orvosok) mellett számítunk a szakdolgozók, szakápolók, 
dietetikusok, pszichológusok aktív részvételére. 

Reméljük, hogy a korábbiakhoz hasonló magas színvo-
nalú, nagy érdeklődéssel kísért kongresszust tudhatunk 
majd magunkénak, és minden résztvevő számára szak-
mai ismereteinek bővülésén kívül a baráti kapcsolatok 
mélyülését is hozza az idei konferencia.
Szeretettel várjuk Hódmezővásárhelyen!

 
 Dr. Szűts Péter
 osztályvezető főorvos
 a Szervező bizottság elnöke
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ÁlTalÁnos inforMÁciÓK

ElŐaDÁsoK BEJElEnTÉsE
A referátumok mellett lehetőség van (2011. szeptem-
ber 10-ig) előadások ill. poszterek bejelentésére is, 
mely e-mailben (sa-project@t-online.hu) vagy on-
line módon történhet a rendezvény honlapján (www.
gyermekdiab2011.shp.hu vagy www.standartkonferencia.
hu/GYD2011) található absztrakt beküldő rendszeren 
keresztül. A rendelkezésre álló időtartam: 8+2 perc. Az 
előadások megtartásához számítógép (Office 2003, 
2007 és 2010 programmal) és projektor áll rendelkezés-
re. Az előadások és poszterek beérkezte és értékelése 
után a tudományos bizottság által összeállított végleges 
programot szintén a  www.gyermekdiab2011.shp.hu és  
www.standartkonferencia.hu/GYD2011 honlapon fogjuk 
közzétenni legkésőbb 2011. október 1-ig.

a KonGrEssZUs, aZ EBÉDEK És a GÁlaVacsora 
HElYsZÍnE
Fekete Sas Rendezvényház (http://feketesas.bandula.hu), 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3.

aZ oKT. 13-Án TarTanDÓ VEZETŐsÉGi ÜlÉs 
HElYsZÍnE
Hotel Ginkgo-Sas (http://ginkgohotel.hu), Hódmezővá-
sárhely, Zrínyi u. 2.

aKKrEDiTÁciÓ
A kongresszus akkreditációja folyamatban van, a részvé-
telről a helyszínen igazolást adunk ki. 

a KonGrEssZUs inTErnETEs HonlaPJa 
www.gyermekdiab2011.shp.hu

a KonGrEssZUs aDMinisZTraTÍV sZErVEZŐJE 
Stand-Art Ügynökség Kft., 
Markella Ágnes project manager
Iroda: 6723 Szeged, Tisza Palota B/fsz. 2., 
Felső Tisza-part 31-34.
Postacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf.17.
Tel./Fax: +36/62-317 445 
E-mail: sa-project@t-online.hu
Web: www.standartkonferencia.hu
Bankszámlaszám: AXA Bank 17000019-11679912
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rEGisZTrÁciÓ
Jelentkezési határidő: 2011. október 1.
Előregisztrációs lehetőség: 2011. szeptember 10-ig

Elektronikus regisztrációra a www.gyermekdiab2011.
shp.hu és a www.standartkonferencia.hu/GYD2011 hon-
lapon található on-line regisztrációs űrlapon van lehető-
ség. 
E-mailben történő regisztráció: a rendezvény hon-
lapjáról letölthető regisztrációs lap kitöltésével, és az  
sa-project@t-online.hu e-mail címre történő visszaküldé-
sével;
Postán, faxon a jelentkezési lap olvasható kitöltésével és 
a szervező iroda címére/fax számára történő visszaküldé-
sével van lehetőség.

a regisztrációs díjak az alábbiakat tartalmazzák: 
– részvétel a tudományos programokon, kongresszusi 
táska, kitűző, program- és absztraktfüzet, kávészünetek, 
október 14-i vacsora belépő
– kísérők számára a részvételi díj tartalmazza az október 
14-i vacsora belépőt is
Az ebédeket október 14-15-re (2.500,- Ft/fő/nap) a jelent-
kezési lap kitöltésekor külön lehet megrendelni.
Ebéd és vacsora belépő a helyszínen is vásárolható.

szíves figyelmét felhívjuk, hogy 2011. szeptember 
14-e után szállásfoglalást, vagy regisztrációt töröl-
ni nem áll módunkban a kötbéres szerződések mi-
att. Megértését köszönjük!



Magyar gyerMekorvosok Társasága 

és a Magyar DiabeTes Társaság gyerMekDiabeTes szekciójának 

XXviii. TuDoMányos Ülése

5

rEGisZTrÁciÓs DÍJaK

 
2011. 

szeptember 
10-ig

2011. 
szeptember 10. 

után

MGYT és/vagy 
MDT tagok

5.000,- 10.000,-

Nem MGYT és/
vagy MDT tagok

7.000,- 14.000,-

Kísérők számára 7.000,- 7.000,-

Cégképviselők 
számára

7.000,- 14.000,-

Napijegy vacsora 
belépő nélkül

8.000,- 8.000,-

sZÁllÁsinforMÁciÓ
A szállodákról bővebb információ a http://www.
standartkonferencia.hu/GYD2011/szallas oldalon talál-
ható. A szobákat a jelentkezések beérkezési sorrendjé-
ben töltjük fel. Amennyiben az Ön által igénybe venni 
kívánt férőhely betelt, a szervezők megkeresik Önt a 
szükséges módosítás megbeszélése céljából. Elsőként 
a hódmezővásárhelyi szálláshelyeket fogjuk feltölteni. 
A megadott árak reggelivel értendők, és tartalmazzák 
az ÁFÁ-t és az idegenforgalmi adót is. A hódmezővá-
sárhelyi szálláshelyek kis száma miatt a szegedi Ho-
tel Novotel szobái is igénybe vehetők, a Novotel és a 
Fekete Sas Rendezvényház között busztranszfer áll a 
rendelkezésre, melynek menetrendje a végleges prog-
ramtól függően szeptemberben kerül fel a honlapokra.

ParKolÁs
A szálláshelyek a vendégek számára ingyenes, zárt par-
kolási lehetőséget biztosítanak. A konferencia helyszí-
nén a parkolásért fizetni kell, automaták állnak a ren-
delkezésre, a parkolási díj: 140,- Ft/óra. A kongresszus 
résztvevői számára ingyenes napi parkolókártyát bizto-
sítunk, amelyet a regisztráción lehet átvenni.

EGYÉB fonTos TUDniValÓK
A regisztrációs lapon megadott árak tartalmazzák az 
általános forgalmi adót, valamint szállásdíjak esetében 
az idegenforgalmi adót is, de NEM tartalmazzák a köz-
vetített szolgáltatások (étkezés, szállás) után fizetendő 
egyéb terheket. A korábbi adózással kapcsolatos tör-
vények változása az étkezési költségek részletezését 
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írják elő, így a számlán külön sorban kerül feltüntetésre 
a regisztrációs díjban lévő éttermi vendéglátás összege.  
A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógy-
szer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) törvénynek 
megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a ren-
dezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggés-
ben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, 
részvételi díj) fedezetére szolgálhat”. Kérjük szépen a fenti 
rendelkezés figyelembe vételét.
A kongresszusi részvételi díjak nem tartalmaznak sem-
milyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló 
személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem 
vállalnak felelősséget.

Jelentkezése esetén a kitöltött regisztrációs lapot legyen 
szíves a Stand-Art Ügynökség Kft-hez eljuttatni.
Ezt követően, a jelentkezés visszaigazolásával együtt 
postázzuk a csekket vagy átutalási számlát, aminek alap-
ján a kalkulált összeget szíveskedjen befizetni.
Hitelkártyás fizetés a rendezvény honlapjáról letölthető 
„Bankkártyás fizetés engedélyezési űrlap” kitöltésével és a 
szervező irodához történő eljuttatásával kezdeményez-
hető. Regisztrációja és szállásfoglalása csak az összeg be-
érkezését követően válik véglegessé.

Tisztelettel kérjük, hogy csekken történő befizetés ese-
tén a regisztrált résztvevő nevét és regisztrációs számát 
legyen kedves a csekkre olvashatóan ráírni nyomtatott 
nagybetűkkel! Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk 
azonosítani.


