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A Magyar Diabetes Társaság ezúton 
tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIX. KONGRESSZUSÁRA,
mely 2021. szeptember 2-5. között Pécsett kerül megrendezésre.

Helyszín: Kodály Központ, 7622 Pécs, Brauer Marcell sétány 4. 
Telefon: +36 72 500 300 • Web: www.kodalykozpont.hu

PROGRAMBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Kempler Péter (társelnök)
Prof. Dr. Wittmann István (társelnök)

Prof. Dr. Várkonyi Tamás (titkár)
Prof. Dr. Barkai László
Dr. Halmos Tamásné

Dr. Hidvégi Tibor
Prof. Dr. Hosszúfalusi Nóra
Prof. Dr. Jermendy György

Prof. Dr. Lengyel Csaba
Prof.  Dr. Madácsy László
Prof. Dr. Winkler Gábor

SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Prof. Dr. Wittmann István (elnök)
Dr. Molnár Gergő Attila (titkár)

Prof. Dr. Barkai László
Dr. Erhardt Éva

Prof. Dr. Kempler Péter
Dr. Kozári Adrienne

Prof. Dr. Várkonyi Tamás
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KONGRESSZUSI SZERVEZŐIRODA

STAND-ART Event Management 
6723 Szeged, Tisza Palota H/17. 
Felső Tisza-part 31-34. 
Tel: +36 62 999 950, +36 30 637 3404  
Fax: +36 62 661 331 
E-mail: info@stand-art.hu 
Számlacím: 6792 Zsombó, Juhász Gy. u. 16.

Dr. Bernáth József, ügyvezető 
(szponzori támogatások, kiállítás) 
E-mail: joe@stand-art.hu
Jakab Laura, ügyvezető 
(számlázás és pénzügyek) 
E-mail: laura@stand-art.hu
Garhuth Anita, ügyvezető 
(tudományos program, 
előadás absztraktok) 
E-mail: anita@stand-art.hu

Lacsán Dóra, operations manager 
(regisztráció, szponzori támogatá-
sok, kiállítás) 
E-mail: dora@stand-art.hu
Kálmán Kata, project manager 
(szállásfoglalás) 
E-mail: kata@stand-art.hu

A hivatalos megnyitás tervezett időpontja:
2021. szeptember 2. 14:00 óra. 
A hivatalos zárás tervezett időpontja:
2021. szeptember 5. 14:00 óra

FONTOS DÁTUMOK
Absztrakt beadási határidő: 
2021. május 15.
Korai, kedvezményes regisztráció határideje: 
2021. június 30.
A végleges program közzététele a honlapon: 
2021. augusztus 2.
Regisztráció és szállásfoglalás határideje: 
2021. augusztus 16.
Regisztráció és szállásfoglalás díjmentes lemondási határideje: 
2021. augusztus 2.

mailto:info@stand-art.hu
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

MDT 2021  
regisztrációs díjak

Korai regisztrációs 
díj 2021. június 30-ig

Regisztrációs díj 
2021. 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 (KÖZLEKEDÉ-
SI 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 szakdolgo-
zó, ill. nem orvos 40 000 Ft 50 000 Ft

Nem MDT tag szakdolgo-
zó, ill. nem orvos (KÖZLE-
KEDÉSI 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 orvostanhallga-
tók, 65 év felettiek, PhD 
hallgatók, rezidensek

32 000 Ft 42 000 Ft

MDT tag orvostanhallga-
tók, 65 év felettiek, PhD 
hallgatók, rezidensek 
(KÖZLEKEDÉSI JEGGYEL)

35 000 Ft 45 000 Ft

Nem MDT tag orvostan-
hallgatók, 65 év felettiek, 
PhD hallgatók, rezidensek

37 000 Ft 47 000 Ft
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Nem MDT tag orvostan-
hallgatók, 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 - 2021. 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 ösz-
szegét is.
A teljes regisztrációs díj étkezési költség tartalma: 8.370 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: 5.000 Ft/nap. 
A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltün-
tetésre.
Az MDT tagság kedvezménye akkor érvényes, ha a tagnak nincs tagdíjhátraléka a 2020. 
évre.

A kongresszusra minden résztvevőnek előzetesen regisztrálnia kell, beleértve az abszt-
raktot beküldő vagy meghívott előadókat és cégképviselőket is!
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FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS
A rendezvény közzétett részvételi díja nem tartalmaz baleset-, beteg-
ség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események 
bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmi-
lyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

AKKREDITÁCIÓ
A rendezvény diabetológus, háziorvos, belgyógyász, gyermekgyó-
gyász, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, 
szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, 
oxyológus, reumatológus és rehabilitációs szakorvosok és szakdolgo-
zók számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási programnak 
minősül. A kongresszus akkreditációja folyamatban van.
Minden résztvevőt szeretettel várunk!
A kongresszus honlapja: www.diabet.hu/MDT2021

AZ ELŐADÁS BEJELENTÉS MÓDJA
A kongresszusi előadások bejelentése kizárólag elektronikus úton, a 
kongresszus szervező cég által üzemeltetett https://www.stand-art.
hu/MDT2021 honlapon található online előadás absztrakt beküldő fe-
lületen történhet!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy nem a diabetes társaság oldalán hasz-
nálatos adataikkal (felhasználónév és jelszó), hanem a https://stand-
art.hu oldalhoz tartozó adatokkal tudnak a fiókjukba belépni!
Amennyiben nem tudják, vagy elfelejtették a jelszavukat kérjük, hogy 
szíveskedjenek első lépésként a „jelszó emlékeztetőt kérek” funkciót 
használni!

Segítségkérés absztrakt beküldéshez:
Garhuth Anita, anita@stand-art.hu, 06 62 999 950.

Mindenki csak egy elsőszerzős absztraktot adhat be. Az MDT2021 
kongresszusra az absztraktokat magyar ÉS angol nyelven is be kell 
nyújtani! Az előadás kivonatok betűméretét, sorközét, margóját és be-
tűtípusát az online beküldő rendszer automatikusan beállítja. A teljes 
fájl karakterszáma maximum 2500 lehet (szóközök nélkül), grafikont, 
ábrát vagy képet nem tartalmazhat.
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A szerzők titulusát a legördülősávból lehet kiválasztani és az előadót 
minden esetben meg kell jelölni. 
Minden egyéb a beküldésre vonatkozó információt megtalál az előa-
dás beküldő felületen.

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2021. május 15.

Kérjük előre jelezze, ha az előadása során számítógépes-projektoros 
(PowerPoint) technikától eltérő igénye van, vagy ha szükség van az 
előadás kihangosítására! Az előadás anyagát kérjük, hogy pendrive-on 
szíveskedjen leadni a technikusoknak legkésőbb a szekciót megelőző 
szünetben!

AZ MDT XXIX. KONGRESSZUSÁN ÁTADÁSRA KERÜLŐ DÍJAK

Pro Diabetologia Díj és Emlékérem: A díjat az MDT vezetősége azok-
nak a társasági tagoknak ítéli oda, akik szakmai tevékenységükkel, 
életpályájukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a hazai diabe-
tológia fejlődéséhez.

Magyar Imre Díj és Emlékérem: A díjat a Társaság vezetősége azok-
nak az MDT-tagoknak ítéli oda, akik tevékenységükkel, életpályájukkal 
kiemelkedő mértékben járultak hozzá a Társaság szakmai, szervezeti 
életének fejlődéséhez. 

Hetényi Géza Pályadíj és Emlékérem: A díjat pályázat alapján a Tár-
saság vezetősége annak a személynek, vagy munkacsoportnak ítéli 
oda, aki(k) a legtöbbet tett(ék) a diabetes-kutatás terén és kiemelke-
dő mértékben járult(ak) hozzá a hazai diabetes-kutatás nemzetközi 
elismertségének növeléséhez. A pályázat formai követelményei: rövid 
önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT 
információtartalmával), h-index, az elmúlt 2 év publikációs listája (csak 
a közlemények), az elmúlt 2 év során nyert, vagy futó tudományos tá-
mogatások listája. A pályázat nyertese a kongresszuson „Hetényi Géza 
emlékelőadást” tart.
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Somogyi Award: a díjat azon személynek ítélik oda, aki nemzetközi 
szinten jelentősen hozzájárult a hipoglikémia és az ellenszabályozó 
mechanizmusok jobb megértéséhez - kísérleti vagy klinikail vizsgá-
latokat végzett a hipoglikémia kockázatának megelőzése vagy csök-
kentése érdekében a cukorbetegeknél.

Brooser Gábor Pályadíj és Emlékérem: A díjra pályázhatnak azok a 
kutatók vagy kutatócsoportok, akiknek, illetve amelyeknek az elmúlt 
két évben a cukorbetegség és a szemészet témakörében elméleti 
vagy gyakorlati szempontból szakmailag jelentős közleményük jelent 
meg, és a pályázó (kutatócsoport esetén a témafelelős) legalább 5 
éve tagja az MDT-nek, és a pályázat évében még nem töltötte be a 46. 
életévét. A díj átadásakor a díjazott „Brooser Gábor emlékelőadást” 
tart.

Kiváló Diabetes-edukátor Díj: A Társaság vezetősége a páciens-ok-
tatás terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként hozta létre. A 
díjat elnyerők oklevelet vehetnek át és pénzjutalomban részesülnek. 
Az adományozás feltételei: a díjat az MDT nem-orvos tagja (minimális 
tagsági időtartam 3 év) kaphatja. A díjra javaslatot tehet bármely MDT 
tag. 

Kiváló Pumpa-edukátor Díj: A díjat a Társaság vezetősége és a Roche 
az inzulinpumpa oktatás terén végzett kiemelkedő munka elisme-
réseként hozta létre. A díjat elnyerők oklevelet vehetnek át és pénz-
jutalomban részesülnek. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT 
nem-orvos tagja (minimális tagsági időtartam 3 év) kaphatja. A jelölt-
re javaslatot tehet bármely inzulinpumpa-centrumban dolgozó, or-
vos MDT tag (szakmai indoklással). 

Pro Aegrotis Díj: A diabetes-gondozás terén végzett kiemelkedő 
munka elismerését szolgálja. A nyertes szakember oklevélben és 
pénzjutalomban részesül. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT 
orvos-tagja (minimális tagsági időtartam 5 év) kaphatja. A díjra javas-
latot tehetnek az MDT tagjai, vagy a betegszervezetek.
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Az Év Fiatal Diabetológusa Díj: A 77 Elektronika Kft. és az MDT által 
alapított díj a klinikai diabetológia területén tevékenykedő orvosok 
kiemelkedő gyógyító, tudományos, edukációs tevékenységének elis-
merése. Az elismerés pályázat útján nyerhető el. Pályázhat az előadás 
évében 40 éves életkor alatti MDT tag. A pályázat formai követelmé-
nyei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs 
lista (MTMT információtartalmával), h-index, publikációk különlenyo-
mata, rövid összefoglaló a jelölt edukációs és gyógyító tevékenységé-
ről. A pályázat nyertese „Tamás Gyula emlékelőadást” tart a kongresz-
szuson.

Szakdolgozói Pályázat: Pályázhat az MDT nem orvos tagja, előadás 
formájában megírt bármely, a szénhidrát-anyagcsere körébe tartozó, 
eddig nem közölt munkával (max. 4 oldal). A pályázat nyertese szá-
mára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.

Az Év Legjobb Idegennyelvű Tudományos Közleménye Díj: Pályáz-
hat, aki legalább két éve az MDT tagja, a 2020. január 1. – december 
31. között online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, 
idegen nyelvű szakmai közlemény első szerzője/megosztott első szer-
zője 

Az Év Legjobb Magyar Nyelvű Tudományos Közleménye Díj: Pá-
lyázhat, aki legalább két éve az MDT tagja, 2020. január 1. – december 
31. között online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, 
magyar nyelvű szakmai közlemény első szerzője/megosztott első 
szerzője. 

Az MDT Ifjúsági Pályázata: Pályázhat az MDT tagja (<35 éves élet-
kor az MDT Kongresszus évében). A közlemény a díj elnyerése esetén 
megjelenik a Diabetologia Hungarica-ban. A pályázat nyertese szá-
mára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes. 

Valamennyi elismerésre a javaslatot indoklással az MDT főtitkárá-
hoz, Prof. Dr. Várkonyi Tamáshoz kell eljuttatni a  
tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre 2021. május 1-ig!




