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A Magyar Diabetes Társaság tagjainak     Miskolc, 2008. 
 
 
Tisztelt MDT Tagok! 

Az elmúlt évhez hasonlóan a tagdíjak befizetése idén is közvetlenül a Tudomány Kiadó felé 
történik. Kérem, hogy a 2008. évi tagdíj befizetéséhez a mellékelt csekket használja, vagy a 
csekken szereplő 10402166-21634572-70070000 bankszámla számra teljesítse az átutalást. 
Kérem továbbá, hogy a postai csekken történő befizetést mellőzni szíveskedjék. 

Közgyűlési határozat értelmében a tagsági díj naptári évre (jan. 1 - dec. 31.) vonatkozik, s két 
részből áll: az MDT tényleges tagdíjából és a Diabetologia Hungarica mindenkori előfizetési 
díjából. Az MDT tényleges tagdíja ebben az évben sem változik: a 35 év feletti orvosok számára 
600,- Ft, a 35 év alatti orvosok és szakdolgozók esetében 300,- Ft, a nyugdíjas tagok, 
orvostanhallgatók és határon túl élő magyar anyanyelvű kollégák esetében 0,- Ft. A Diabetologia 
Hungarica előfizetési díja az inflációt figyelembe véve 2008. évben MDT tagok számára orvosok 
esetében 3.400,- Ft, szakdolgozók részére 850,-Ft (a szaklap árának 25 %-a). 

Ennek megfelelően a befizetendő tagsági díj 2008-ban az alábbi: 
 

- 35 év feletti orvosok, gyógyszerészek,    évi 4.000,- Ft 
  egyéb felsőfokú végzettségűek 
 

- 35 év alatti orvosok       évi 3.700,- Ft 
 

- egészségügyi szakdolgozók      évi 1.150,- Ft 
  (dietetikusok, gyógytornászok, szakápolók,  
  szakasszisztensek) életkori megkötöttség nélkül 
 

- nyugdíjas tagok és orvostanhallgatók    évi 3.400,- Ft 
 

- szomszédos országokban élő magyar anyanyelvű kollégák  évi 3.400,- Ft 
  (a költséget az MDT ez esetben átvállalja) 
 

A fentiek alapján a Magyar Diabetes Társaság tagjai a tagdíj befizetése mellett automatikusan 
megkapják szaklapunk minden számát és supplementumát. A Diabetologia Hungarica postázásáról 
a Tudomány Kiadó gondoskodik. A Tudomány Kiadó nem küldi meg társaságunk lapját azon tagok 
számára, akik éves tagdíjukat (ill. nyugdíjasok, orvostanhallgatók a szaklap előfizetési árát) nem 
rendezik. 
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