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Napjaink számos szakirányú konferenciája között a klasszikus belgyógyászati 

rendezvények keresik a helyüket. A Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi 

Decentrumának 40., jubileumi összejövetele kiváló lehetőség arra, hogy ismét 

kísérletet tegyünk a különböző szakterületek ismereteinek szintézisére.  

Amikor dr. Iványi János megszervezte és elindította ezt a regionális 

rendezvénysorozatot, a klasszikus belgyógyászat izgalmas tudományos fórumát teremtette 

meg. Az elmúlt évtizedekben azonban szakmánk jelentős átalakuláson ment keresztül, a 

szakterületek differenciálódása, a diagnosztika jelentős fejlődése sokakban felveti a 

kérdést: létezik-e egyáltalán a belgyógyászat nevű diszciplína. A mindennapok, a 

betegágy melletti munka azonban meggyőzően bizonyítja, újra és egyre inkább szükség 

van a részleteket szintetizálni képes, gondolkodó belgyógyászokra. 

A Dél-Magyarországi Decentrum hagyományosan vándorgyűlés, lehetőséget ad a rendező 

intézménynek és városának a bemutatkozásra. Békéscsaba harmadik alkalommal ad helyet 

az összejövetelnek, megtiszteltetés, hogy ez éppen egy jubileumi alkalomra esik.  

Biztosak vagyunk abban, hogy a szakmai program ezúttal is lehetőséget nyújt a 

belgyógyászati részterületek fejlődésének megismerésére, a különböző munkacsoportoknak 

eredményeik bemutatására, a résztvevők szakmai feltöltődése mellett kellemes társasági 

együttlétre is.  

Ennek reményében invitáljuk területünk valamennyi belgyógyász orvosát, ezúttal kiemelt 

figyelemmel az alapellátásban tevékenykedő kollégákat is.  

Baráti üdvözlettel: 

 

Dr. Gyimesi András 

osztályvezető főorvos 

Réthy Pál Kórház, Békéscsaba 

II. sz. Belgyógyászati osztály 

 

Tisztelt Kollégák ! 
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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

     SZERVEZŐ 

BIZOTTSÁG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kongresszus fővédnöke: 

Vantara Gyula 

Békéscsaba megyei jogú város polgármestere 

 

A kongresszus védnöke: 

Dr. Becsei László 

Békéscsaba - Réthy Pál Kórház főigazgató főorvosa 

 

Tudományos információ: 

Dr. Gyimesi András ov. főo. 

Réthy Pál Kórház, II. sz. Belgyógyászati osztály 

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. 

Dr. Iványi János c. egy. doc. 

Prof. Dr. Wittman Tibor 

Prof. Dr. Forster Tamás  

Dr. Gurzó Mihály 

Dr. Gyimesi András 

Dr. Hudák János 

Dr. Katona András 

Dr. Kálló Zsuzsa 

Dr. Kerekes Csaba 

Dr. Kiss József 

Dr. Kócsi József 

Dr. Kovács Aranka 

Dr. Kovács Zsolt 

Dr. Lakatos Ferenc 

Dr. Nagy András Ph.D 

Dr. Novák János Ph.D 

Dr. Nyirati Gábor 

Dr. Nyúzó Bálint 

Dr. Pálinkás Attila 

Dr. Piros Györgyi 

Dr. Pocsay Gábor  

Dr. Ujj György 

Dr. Varga Márta 

Dr. Gyimesi András 

Dr. Péter József 

Dr. Harangozó Andrea 

Dr. Sprőber Zita 

Dr. Tárnok Enikő 

Dr. Taybani Zoltán 

Dr. Bótyik Balázs 

Farkas Éva 
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Tel.: +36/66-555-562  Fax: +36/66-555-187 

E-mail: gyimesi@hotmail.com 

Áttekintő program 

 

 

2009. április 24. péntek 

 

 9.00 – 10.00  Regisztráció 

10.00 – 10.30  Megnyitó, üdvözlések 

10.30 – 13.00  Referátumok, előadások 

13.00 – 14.00  Ebéd 

14.00 – 18.00  Referátumok, előadások 

20.00 – tól  Gálaest és ünnepi vacsora 

 

   

2009. április 25. szombat 

 

 

 9.00 – 12.45  Referátumok, előadások 

12.45 – 13.00  A kongresszus zárása 

13.00 – 14.00  Ebéd 

 

 

 

 

 

Általános információk 
 

 

 

A kongresszus helyszíne és időpontja: 

Phaedra Közéleti Központ 

5600 – Békéscsaba, Irányi u. 10. 

2009. április 24 – 25. 

 

 

Akkreditáció: 

A kongresszus akkreditációja folyamatban van. 

 

 

A kongresszus hivatalos nyelve: magyar 

 

 

A kongresszus és a társaság hivatalos internetes honlapja: 

www.demab.hu 

 

 

A kongresszus adminisztratív szervezője: 

Stand-Art Ügynökség Kft. 

6792  Zsombó, Juhász Gy. u. 16., Pf: 17. 

6724  Szeged, Szatymazi u. 7/A 

Tel./Fax: +36/62-317 445, +36/62-255 722 

E-mail:  mbtcongress@t-online.hu 

mailto:gyimesi@hotmail.com
http://www.demab.hu/
mailto:mbtcongress@t-online.hu
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Web:   www.standartkonferencia.hu 

 

 

REGISZTRÁCIÓ 

Jelentkezési határidő:             2009. március 24. 

Előregisztrációs lehetőség:      2009. február 24-ig 

 

On-line regisztrációra a www.orvoskongresszus.hu honlapon van lehetőség a 

„Jelentkezés rendezvényekre” menüpont alatt. 

 

E-mailben történő regisztráció: a szervező iroda honlapjáról letölthető 

regisztrációs lap kitöltésével, és az  mbtcongress@t-online.hu  e-mail címre 

történő visszaküldésével; 

 

Postán, faxon: a mellékelt jelentkezési lap olvasható kitöltésével és a 

szervező iroda címére/fax számára történő visszaküldésével van lehetőség. 

 

Szíves figyelmét felhívjuk, hogy  2009. március 24-e után szállásfoglalást, 

vagy regisztrációt törölni nem áll módunkban a kötbéres szerződések miatt. 

Megértését köszönjük! 

 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 2009. február 24-ig 2009. február 24. után 

Orvosok számára: 15.000,- Ft 18.000,- Ft 

Kísérők 

regisztrációja: 
10.000,- Ft 13.000,- Ft 

Szakdolgozók, 

nyugdíjasok, 

hallgatók: 

 8.000,- Ft 10.000,- Ft 

Cégképviselők számára: 15.000,- Ft 18.000,- Ft 

 

A regisztrációs díjak az alábbiakat tartalmazzák:  

- részvétel a tudományos programokon, kongresszusi táska, kitűző, program - és 

absztraktfüzet, kongresszusi büfé fogyasztás, gálavacsora belépő és péntek-

szombati ebéd; 

- kísérők számára a részvételi díj tartalmazza a gálavacsora belépőt és a 

péntek-szombati ebédeket; 

 

ELŐADÁSOK BEJELENTÉSE ÉS PUBLIKÁCIÓ 

Az előadásokkal és absztraktokkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a 

mellékelt előadás és absztrakt bejelentő lapon. A bejelentő lap letölthető a 

www.standartkonferencia.hu honlapról. Az elfogadott előadások összefoglalói a 

programfüzetben illetve a Magyar Belorvosi Archivumban jelennek meg.  

 

SZÁLLÁSINFORMÁCIÓ 

(a szállodáról és a konferencia központról bővebb információ letölthető a 

www.standartkonferencia.hu oldalról) 

 

HOTEL*** FIUME 

5600  Békéscsaba, Szent István tér 2. 
Telefon:  +36/66-443 243 

http://www.standartkonferencia.hu/
mailto:mbtcongress@t-online.hu
http://www.standartkonferencia.hu/
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Fax:   +36/66-441 116  

E-mail:  recepcio@t-online.hu 

Honlap:   www.hotelfiume.hu 

 

Szolgáltatások: 

Folyamatos recepciós szolgálat 

Szobákban TV, minibár, telefon 

Értékmegőrzés, zárt parkoló (díja 800,- Ft/nap), vezetékes, és vezeték nélküli 

korlátlan internet használat 

Szauna - masszőr, és egészségügyi kezelések külön igény alapján 

A szálloda a kongresszus helyszínétől kb. 200 m-re helyezkedik el. 

 

 

SZOBAÁRAK  Szobatípusok Szobaár / Ft 

Hotel Fiume  1 ágyas 10.700,- 

  2 ágyas 14.400,- 

 3 ágyas 17.100,- 

 

 

PARKOLÁS 

Békéscsaba belvárosában a parkolásért munkanapokon fizetni kell, automaták 

állnak a rendelkezésre, a parkolás díja: 135,- Ft/óra. 

A kongresszus vendégei számára ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a 

Csaba Centerben (kb. 800 m-re található a kongresszus helyszínétől, cím: 

Andrássy út 37-43.), az ehhez szükséges kártyát a regisztrációnál vehetik át. 

 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK 

A regisztrációs lapon feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a szállodai 

szobaárak esetében az idegenforgalmi adót, de NEM tartalmazzák a szállás és az 

étkezések (közvetített szolgáltatások) után fizetendő egyéb közterheket.  

A részvételi és egyéb díjak nem tartalmaznak baleset-, betegség-, poggyász- és 

felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a 

szervezők nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy kártérítést. 

Jelentkezése esetén a kitöltött regisztrációs lapot legyen szíves a Stand-Art 

Ügynökség Kft-hez eljuttatni. 

Ezt követően, a jelentkezés visszaigazolásával együtt postázzuk a csekket, 

aminek alapján a kalkulált összeget szíveskedjen befizetni. 

Az összeg beérkezését követően az Ön által megjelölt számlacímre kiállítjuk a 

számlát, és az előzetes programmal együtt postázzuk Önnek. Regisztrációja ekkor 

válik véglegessé. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy a regisztrált résztvevő nevét és regisztrációs számát 

legyen kedves a csekkre olvashatóan ráírni nyomtatott nagybetűkkel !   

Ennek hiányában a befizetést nem tudjuk azonosítani.  

mailto:recepcio@t-online.hu
http://www.hotelfiume.hu/

