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Szervező Bizottság 

Dr. Vándorfi Győző, elnök 

Dr. Havasi Anett 

Dr. med. habil. Molnár Gergő 

 

 

 

Program Bizottság 

Dr. Baranyai Marietta 

Dr. Bujtor Zoltán 

Dr. Dezső Enikő 

Dr. Fulcz Ágnes 

Dr. Havasi Anett 

Dr. Hidvégi Tibor PhD 

Dr. med. habil. Molnár Gergő 

Dr. Oroszlán Tamás 

Dr. Pátkay József 

Dr. Sudár Zsolt 

Stáhlné Tausz Katalin 

Dr. Strényer Ferenc 

Prof. Dr. Wittmann István 

Dr. Vándorfi Győző 

 

 

 

Szervező:  

Vanderlich Kft. 

www.vanderlich.hu 

 

 
Ügyvezető 

Dr. Vándorfi Győző 

Telefon: 06 (70) 379 3808 

E-mail: ddhugyvezeto@diabet.hu  

 

 
Pénzügy, számvitel 

Hauck Lőrinc 

Telefon: 06 (30) 393 7312 

E-mail: ddhpenzugy@diabet.hu 

 

 
Kiállítás, reklámanyagok, marketing 

Szilvás Szilveszterné, Marianna 

Telefon: 06 (70) 379 3630 

E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu 

 

 

Szállás, regisztráció, étkezés 

Pipis Rudolf 

Telefon: 06 (30) 969 1077 

E-mail: ddhszallas@diabet.hu 

 

 
Hosztesz szolgálat 

Stáhlné Tausz Katalin 

Telefon: 06 (88) 406 354 

E-mail: ddhhosztesz@diabet.hu 

 

http://www.vanderlich.hu/
mailto:ddhpenzugy@diabet.hu
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Tisztelt Partnerünk! 
 

 
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház és a Vanderlich Egészségcentrum 

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a XXIV. Dunántúli Diabetes 

Hétvégére (XXIV. DDH) és Nővér Akadémiára, melyet a Club Tihanyban 

rendez. 

 

 

Időpont: 2020. március 12-14. (csütörtök-szombat) 

 

Helyszín: Club Tihany, 8237 Tihany, Rév u. 3. 

 

 

Hivatalos megnyitás és zárás tervezett időpontja: március 12. 14.00 és 

március 14. 13.30. 

 

 

Várható létszám: ~6-700 fő 

 

 

Célcsoport: diabetológus, háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, 

endokrinológus, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, 

szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxyológus, 

reumatológus és rehabilitációs szakorvosok, szakdolgozók, védőnők, 

dietetikusok, gyógyszerészek. 

 

Regisztráció és szállásfoglalás 2019. október 15-től 

a Magyar Diabetes Társaság honlapján, www.diabet.hu/ddh2020 

illetve a Vanderlich Egészségcentrum honlapján, www.vanderlich.hu 

tehető meg! 

 

 

Kedvezményes regisztrációs határidő: 2019. december 13. 

 

 

Regisztrációs határidő: 2020. február 14. 

 

Ezt követően már csak helyszíni regisztrációra nyílik lehetőség. 

http://www.diabet.hu/ddh2020
http://www.vanderlich.hu/
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HATÁRIDŐK 

 

2019. okt. 15. 

 

 

2019. dec.13. 

 

 

2019.dec.31. 2020. febr.14.  

             

      

 

      

On-line 

regisztráció és 

szállásfoglalás 

indulása 

Kedvezményes 

regisztráció 

Szimpóziumok, 

kiállítási terület, 

táska, névkitűző 

megrendelése, az 

áramigény közlése 

Regisztráció 

zárása 

 

 

Az MDT honlapján és e-Hírlevelében, valamint a www.vanderlich.hu 

honlapon és hírlevelében rendszeresen tájékoztatást adunk a rendezvény 

szervezéséről, aktuális határidőkről. 

 

 

A rendezvény diabetológus, háziorvos, belgyógyász, gyermekgyógyász, 

endokrinológus, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, érsebész, 

szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, oxyológus, 

reumatológus és rehabilitációs szakorvosok, szakdolgozók, védőnők, 

dietetikusok és gyógyszerészek számára hivatalos, pontszerző továbbképző 

oktatási program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanderlich.hu/
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REGISZTRÁCIÓ 

 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ 

Kedvezményes 

regisztráció 

2019. dec.13. 

Regisztráció 

 

2020. febr. 14. 

Orvos (MDT tag) 40 000 Ft 45 000 Ft 

Orvos (nem MDT tag) 43 000 Ft 48 000 Ft 

Szakdolgozó 25 000 Ft 28 000 Ft 

Gyógyszerész 27 000 Ft 33 000 Ft 

Orvostanhallgató, nem aktív 

nyugdíjas, nappali tagozatos 

PhD hallgató 

23 000 Ft 26 000 Ft 

Rezidens (igazolás 

csatolandó) 

24 000 Ft 27 000 Ft 

Kiállító, cégképviselő 40 000 Ft 45 000 Ft 

Kísérő 28 000 Ft  30 000 Ft 
 

 

Napijegy: 12.000 Ft, kizárólag a helyszínen váltható! A napijegy csak a 

szakmai programok és a kiállítás látogatását biztosítja, étkezésre, kávé/üdítő 

jegyre, kreditpont igazolásra nem jogosít. 

 

A regisztrációs díj tartalmazza: kávé/üdítő jegyek, a március 13. és 14. ebédek 

(12-én nincs ebéd), március 12. és 13. vacsorák költségét, valamint belépést az 

előadásokra, a kiállításokra, a továbbképzés igazolását, illetve a 27%-os áfát. 

A regisztrációs díj étkezés tartalma bruttó 20.000-Ft/3nap (közvetített 

szolgáltatás). A regisztrációs díj nem tartalmazza a közvetített szolgáltatást 

(étkezés) terhelő közterheket. 

 

A regisztrációs díj szállást nem tartalmaz. A regisztrációs díj nem tartalmaz 

semmilyen biztosítást. A rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi 

káreseményért a szervezők nem vállalnak felelősséget. 

Az árak tartalmazzák az ÁFA összegét! 

 

Kontaktszemély: Pipis Rudolf 

 Telefon: 06 (30) 969 1077 

E-mail: ddhszallas@diabet.hu 

 

 

mailto:ddhszallas@diabet.hu
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SZÁLLÁS 

Szállások elsődlegesen a Club Tihanyban lesznek, ha a jelentkezések száma 

megköveteli, további más, lefoglalt szállásokat aktiválunk. 
 

Szállodai szoba, egyágyas 25.000 Ft/fő/éj  

Szállodai szoba, kétágyas 16.000 Ft/fő/éj 

Szállodai szoba, kétágyas szobában a pótágy 11.000 Ft/fő/éj 

Bungaló, két ágyas 16.000 Ft/fő/éj 

Bungaló, három ágyas 11.000 Ft/fő/éj 

Bungaló, négy ágyas 11.000 Ft/fő/éj 
 

A fenti árak személyenként és éjszakánként értendők. 

 

A szállodai szobák feltöltése a beérkező megrendelések sorrendjében történik.  

 

Két ágyas szoba, vagy bungaló, illetve három, négyágyas bungaló esetén kérjük 

a szobatárs(ak) megjelölését, mindegyik jelentkező részéről!   

Ha szobatárs nem kerül megjelölésre, a szobatárs kijelölését a szervező végzi, 

vagy a két ágyas szoba esetén a szobát egyágyassá minősíti.  

 

A szoba árak tartalmazzák a reggeli árát, az idegenforgalmi adó, valamint az 

általános forgalmi adó összegét, de NEM tartalmazzák a szállás és az étkezések 

(közvetített szolgáltatások) után fizetendő egyéb közterheket! 

 

A 2020. február 20-ig ki nem fizetett szállodai szobák foglalását nem tudjuk 

tovább fenntartani, ezért kérjük a szállásdíj átutalásáról a fenti időpontig 

gondoskodni szíveskedjen! 

 

Szállást csak regisztrált személyek részére tudunk biztosítani. Amennyiben a 

szállásigénylő regisztrációjára 2020. január 31-ig nem kerül sor, a 

szállásfoglalása felmondásra kerül. 

 

Kontaktszemély: Pipis Rudolf 

 Telefon: 06 (30) 969 1077 

E-mail: ddhszallas@diabet.hu 

 

Regisztráció, szállás lemondás költségmentesen: 2020. január 31. 

2020. február 1.-március 1. közötti lemondás esetén a megrendelés 

összegének 50%- át, március 1. után 100%-át számlázzuk. 

 

 

mailto:ddhszallas@diabet.hu
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CÉG SZIMPÓZIUMOK 

Szervezésére lehetőséget biztosítunk. A cég szimpózium időpontja a jelentkezés 

sorrendjében kerül kiosztásra. A szimpóziumok szakmai tartalmát a 

programbizottsággal előzetesen egyeztetni kérjük. 

 

Kívánalom, hogy egy szimpóziumon belül az előadók (beleértve az 

üléselnököt is) legalább felének munkahelye dunántúli legyen! 

 

Az előadóknál és az üléselnököknél az MDT szabályait a DDH szervezői is 

érvényeseknek tekintik, miszerint maximálisan három szereplés a 

megengedett (ebben benne foglaltatik a szervezők felkérése és a cég 

szimpóziumuk is). 
 

Az időtartam: 45 perc. 

 

A programfüzetben a szimpóziumok a hivatalos program részeként szerepelnek. 

Az üléselnök és az előadók regisztrációjának, szállás és étkezésének 

megrendelését a cég szimpózium megrendelője vállalja és végzi. 

 

 

Ár: csütörtökön és szombaton: 850.000 Ft+ÁFA, 

       pénteken: 950.000 Ft+ÁFA 

 

 

Kontaktszemély: Dr. Vándorfi Győző 

Telefon: 06 (70) 379 3808 

E-mail: ddhugyvezeto@diabet.hu 

 

 

Határidők: 

 Igény bejelentés: a tájékoztató kézhez vételétől 2019. december 31-ig. 

 A szimpóziumok idejének meghatározása az igény leadás sorrendjében 

történik. 

 A szimpózium programjának leadása: 2020. február 1. 

(ezután leadott anyagokat nem áll módunkban a programfüzetben 

megjelentetni!) 

 Lemondás: 2020. január 15. 
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KIÁLLÍTÁS 

 

Kiállítási terület: a Wimbledon csarnok erre kijelölt helye 
 

Kiállításra 4,5 (3x1,5m), 6 (3x2m), 8 (4x2m), 12 (4x3m), és 16 (4x4m) m
2
-es 

egység (előre épített), illetve a kiállító által épített standokon nyílik lehetőség. A 

területkijelölésre az összes igény beérkezte után kerül sor. 
 

Az egység standok árában benne foglaltatik mérettől függően: 1-2 db infópult, 1 

db egységes felírat a frízen (kb. 1 m hosszú), mérettől függően 1-6 spotlámpa 

60W, 6 m
2
-től felfelé 1-2 db vitrin, világítással, egy 3-as elosztó és 

természetesen a határoló falak és a fríz, valamint az elektromos csatlakozás 

kiépítése.  
 

Ár: 65.000 Ft / m
2 
+ ÁFA  

 

A kiállító által épített stand esetén területkijelölés történik az elektromos 

csatlakozás egyedi kiépítésével, előre leadott áramigény alapján. Legkisebb 

rendelhető terület 4m2. 
 

Ár: 63.000 Ft/m
2 
+ ÁFA

 

 

Kontaktszemély: Szilvás Szilveszterné 

 Telefon: 06 (70) 379 3630 

E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu             

 

 

Határidők: 

 Kiállítási terület megrendelése, az áramigény közlése és befizetés: 2019. 

december 31. 

 Lemondás: 2020. február 1. 

 A kiállítási terület csak befizetett díj esetén foglalható el! 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddhkiallitas@diabet.hu
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KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉSEK, WORKSHOPOK ÉS 

NŐVÉRSZEKCIÓ 
 

Lehetőség nyílik a programban szereplő cégsemleges kerekasztal 

megbeszélések, workshopok (esetismertetések, határterületi problémák 

megbeszélése, stb.) és a nővérakadémia támogatására. Igény esetén a 

programban feltüntetésre kerül a támogató neve.  

 

Ár: 100.000 – 500.000 Ft+ÁFA, egyedi megbeszélés alapján 

 

Kontaktszemély: Dr. Vándorfi Győző 

Telefon: 06 (70) 379 3808 

E-mail: ddhugyvezeto@diabet.hu 

 

 

Határidők: 

 Igény bejelentés: a tájékoztató kézhez vételétől 2019. december 13-ig.  

 Lemondás: 2020. január 15. 

 
 

 

KONGRESSZUSI TÁSKA 

A megrendelő a táskán, a szervező a cég lógóját, nevét (a szervező bizottsággal 

való egyeztetetés után) és a „Dunántúli Diabetes Hétvége, Tihany, 2020. 

március 12-14.” logót helyezi el. A táska előállítását és helyszínre szállítását a 

megrendelő intézi. 

 

Ár: 50.000 Ft +ÁFA 

 

Kontaktszemély: Szilvás Szilveszterné 

Telefon: 06 (70) 379 3630 

E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu             

 

Határidők: 

 Megrendelés: 2019. december 31. 

 Lemondás: 2020. február 1. 

 Leszállítás: 2020. március 9-10-én 8.00-14.00 óráig. 

Club Tihany, cím: 8237 Tihany, Rév u. 3. 

A helyszínen Csizmadia Beáta (06 30/335-4549) részére adhatók át. 

 

 

mailto:ddhkiallitas@diabet.hu
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NÉVKITŰZŐ 

A névkitűzőn a résztvevő neve, munkahelyének városa, a Hétvége logója, 

valamit a megrendelő cég neve, logója szerepelhet. A kitűzőt a szervező állítja 

elő. A nyakba akasztható műanyag bevonatú tokot (mely 75 mm magas x 100 

mm széles kártyának biztosít helyet) és a szalagot a megrendelő állítja elő és 

szállítja. 
 

Ár: 200.000 Ft + ÁFA 
 

Kontaktszemély: Szilvás Szilveszterné 

Telefon: 06 (70) 379 3630 

E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu             

 

Határidők: 

 Megrendelés, befizetés: 2019. december 31. 

 Lemondás: 2020. február 1. 

 Leszállítás (nyakba akasztható szalag+műanyag tok): 2020. március 9-10-

én 8.00-14.00 óráig. Club Tihany, cím: 8237 Tihany, Rév u. 3. 

A helyszínen Csizmadia Beáta (06 30/335-4549) részére adhatók át. 

 

 

INFORMÁCIÓS-, REKLÁMANYAGOK ELHELYEZÉSE A 

KONGRESSZUSI TÁSKÁBAN ÉS /VAGY A SZÁLLODAI 

SZOBÁKBAN 
 

 

Ár: 50.000 Ft + ÁFA 

 

Kontaktszemély: Szilvás Szilveszterné 

Telefon: 06 (70) 379 3630 

E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu             

 

Határidők: 

 Megrendelés:2019. december 31. 

 Lemondás: 2020. február 1. 

 Reklámanyagok szervező bizottsághoz való eljuttatása, 2018. március 4-

5-én 8.00-14.00 óra között. Club Tihany, cím: 8237 Tihany, Rév u. 3. 

A helyszínen Csizmadia Beáta (06 30/335-4549) részére adhatók át. 

 

 

mailto:ddhkiallitas@diabet.hu
mailto:ddhkiallitas@diabet.hu
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REKLÁMHORDOZÓK KIHELYEZÉSE A CLUB TIHANY 

TERÜLETÉN 
 

 

Molinó elhelyezése a Wimbledon terem épületének homlokzatán: 

Ár: 250.000 Ft + Áfa 

 

Molinó elhelyezése a szálloda homlokzatán: 

Ár: 200.000 Ft + Áfa 

 

Molinó elhelyezése a Levendula terem épületének homlokzatán: 

Ár: 100.000 Ft + Áfa 

 

Zászlók kihelyezése a Club Tihany főkapujával szembeni zászlórudakon: 

Ár: 25.000 Ft + Áfa / db 

 

Roll-upok kihelyezése a kiállítói térben (standon kívül) és a Wimbledon épülete 

előtt: 

Ár: 200.000 Ft + Áfa / db 

 

Roll-upok kihelyezése a Levendula épülete előtt, vagy a szálloda halljában: 

Ár: 100.000 Ft + Áfa / db 

 

 

Kontaktszemély: Szilvás Szilveszterné 

Telefon: 06 (70) 379 3630 

E-mail: ddhkiallitas@diabet.hu             

 

 

Határidők: 

 Megrendelés: 2019. december 31. 

 Lemondás:2020. február 1. 

 Reklámanyagok szervező bizottsághoz való eljuttatása, 2020. március 9-

10-én 8.00-14.00 óra között. Club Tihany, cím: 8237 Tihany, Rév u. 3. 

A helyszínen Csizmadia Beáta (06 30/335-4549) részére adhatók át. 
 

 

 

 

mailto:ddhkiallitas@diabet.hu
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HIRDETÉS A PROGRAMFÜZETBEN 

Lehetőséget biztosítunk hirdetésre. A szervezést a Tudomány Kiadó végzi. 

 

Ár: a hirdetés paramétereitől függően 

 

Kontaktszemélyek:  

Guti Nóra: 

Tel: 06 (20)945-3720;  

E-mail: noraguti@tudomany-kiado.hu 

Béki János:  

Tel: 06 (20) 978-6834  

E-mail: bekij@tudomany-kiado.hu 

 

Határidők: 

 Megrendelés: 2020. január 15. 

 Leadási határidő: 2020. február 15. 
 

 

 

ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ 

Hirdetés a diabet.hu felületein [ www.diabet.hu ] és az MDT e- hírlevelében. 

A rendezvényre a regisztráció kizárólag online történik.  

 

Az MDT e-Hírlevélben rendszeresen közlünk információkat a rendezvény 

szervezéséről is. A honlapon és az e-Hírlevélben – a kongresszusi 

információkhoz kapcsolódóan – lehetőséget nyújtunk hirdetések (banner, PR 

cikk), szimpózium meghívók, információs anyagok elhelyezésére. 

A hirdetésszervezést az IntelliMed Hungária Kft. végzi. 
 

 

Ár: a hirdetés paraméteritől függően 

 

Kontaktszemély: Somjai Tímea, értékesítési vezető 

Tel: 06 (20) 982-1491 

E-mail: timea.somjai@intellimed.eu 
 

 

Határidők: 

 Web-rendszerben, e-Hírlevélben hirdetés: folyamatos 

 

 
 

tel:+36%2020%20945%203720
mailto:noraguti@tudomany-kiado.hu
mailto:06%20(20)%20978-6834
mailto:bekij@tudomany-kiado.hu
http://www.diabet.hu/
mailto:timea.somjai@intellimed.eu
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DDH HÍRMONDÓ 

A DDH Hírmondó a 2011-es sikeres indulása, majd az óta minden fontos 

diabetológiai rendezvényen való sikeres megjelenés után, 2020-ban is 

megjelenik, melyben szintén lehetőség nyílik szakmai és PR cikk, hirdetés, és 

interjú elhelyezésre. 

A DDH Hírmondó nyomtatott formában, ill. azonos tartalommal elektronikusan 

a diabet.hu és a vanderlich.hu honlapon olvasható. Az elektronikus változatban 

lehetőség van videó és multimédiás tartalmak elhelyezésére is. 
 

Főszerkesztő: Dr. Vándorfi Győző 

Szerkesztő: Béki János 
 

Kontaktszemély:  

Béki János (print megjelenés), ügyvezető 

Tel: 06 (20) 978-6834;  

E-mail: bekij@tudomany-kiado.hu 

Somjai Tímea (online megjelenés), értékesítési vezető 

Tel: 06 (20) 982-1491 

E-mail: timea.somjai@intellimed.eu 
 

 

 

MEGRENDELÉSEKRE VONATKOZÓ HATÁRIDŐK 

Megjelenés 
Megrendelési 

határidő 

Lemondási 

határidő 

Leadási határidő / 

leszállítás ideje 

Cég szimpóziumok 2019. december 31. 2020. január 15. 2020. február 1. 

Kiállítás 2019. december 31. 2020. február 1. 2020. február 1. 

Kongresszusi táska 2019. december 31. 2020. február 1. 2020. március 9-10. 

Névkitűző 2019. december 31. 2020. február 1. 2020. március 9-10. 

Információs és 

reklámanyagok 

elhelyezése 

táskákban vagy 

szállodai szobákban 

2019. december 31. 2020. február 1. 2020. március 9-10. 

Hirdetés a 

programfüzetben és 

a DDH Hírmondóba 

anyagok leadása 

2020. január 15.  2020. február 15. 

 

 

mailto:06%20(20)%20978-6834
mailto:bekij@tudomany-kiado.hu
mailto:timea.somjai@intellimed.eu
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FONTOS TUDNIVALÓK: 

 Csak névkitűzővel látogatható a tudományos rendezvény, a kiállítás és a 

társasági programok! 

 A szállásigényeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk kielégíteni. 

 A megrendelések megérkezése után előlegkérő levelet küldünk, majd az 

összeg beérkezése után előleg számla kerül kiállításra. A végleges számla a 

kongresszust követően kerül kiállításra és elküldésre. 

 A szolgáltatásaink díjáról elektronikus számlát (E-SZÁMLÁT) állítunk ki. 

 A kért szolgáltatások (regisztráció, napijegy, szállás) helyszínen történő 

kifizetése csak készpénzben lehetséges. 

 Az étkezések után az adó és járulék befizetése a számla befogadóját terheli. 

 Lemondást csak írásban, a jelentkezési lapon közölt határidőig tudunk 

elfogadni. Ezután a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni. 

 A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatás díját a megrendelő 

akkor is köteles megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe! 

 A részletes programot a szervező bizottság 2020. március 1-ig közzéteszi a 

MDT Web-rendszerében (www.diabet.hu) és a DDH honlapján 

(www.vanderlich.hu)! 

 

Bízunk benne, hogy a XXIV. Dunántúli Diabetes Hétvégén, a gyakorlati 

diabetológia egyik legismertebb hazai fórumán is partnereink között 

köszönthetjük! 

 

A Szervező Bizottság nevében tisztelettel:  

 

Dr. Vándorfi Győző 

tel: 70/379 3808 

e-mail: ddhugyvezeto@diabet.hu 

honlap: www.vanderlich.hu 

http://www.diabet.hu/
http://www.vanderlich.hu/

