
 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

4. Tavaszi Endokrin Továbbképző Tanfolyam (TETT) 

2017. március 16-18. - Balatonfüred 
 

Tisztelt Kolléganő és Kolléga! 

 

Az MH Egészségügyi Központ II. Belgyógyászati Osztály Endokrin Részlege 

tisztelettel meghívja Önt 4. Tavaszi Endokrin Továbbképző Tanfolyamára. Céljaink 

változatlanok: igyekszünk átadni az endokrinológiával kapcsolatos legfrissebb ismereteket 

endokrinológusoknak, szakorvosjelölteknek, gyermekgyógyászoknak, nőgyógyászoknak, 

belgyógyászoknak, háziorvosoknak, PhD hallgatóknak (számukra is akkreditált a tanfolyam), 

és minden érdeklődőnek. 

A korábbi évekből jól ismert Quo vadis glandula thyreoidea és Hypophysis nap 

programja mellett bővebben foglalkozunk majd az endokrinológiai egyéb területeivel; így az 

új diagnosztikus lehetőségekkel, a jelen és közeljövő új gyógyszereivel, a legfrissebb 

endokrin irányelvekkel. Külön angol nyelvű blokkban hallhatunk előadásokat külföldi 

szaktekintélyektől, mindemellett mini-symposiumok is színesíti tanfolyamunkat. Remélem, a 

mellékelt program, a neves magyar és külföldi előadók felkeltik az Ön érdeklődését is. 

           A tanfolyam tesztvizsgával zárul; sikeres vizsga esetén kreditpont („szakmai pont”) 

kerül jóváírásra, amely elbírálása folyamatban van. 

SZAKDOLGOZÓI Tanfolyam 

            A 2013-ban és 2015-ben is megrendezett tanfolyam az endokrin munkacsoportokban 

dolgozó asszisztensnők, nővérek körében nagy sikert aratott. Ezért 2017-ben is szervezünk 

ilyen kurzust. Kérjük, tegyék lehetővé, illetve serkentsék és támogassák, hogy érdeklődő 

kolléganőik részt vehessenek ezen az akkreditált, egy napos programon, hiszen az endokrin 

team-munka megköveteli a szakdolgozók megfelelő képzettségét is.  

A részvételi díj 5000 Ft; várhatóan 20 kreditpont adható. 

A TETT helyszíne 2017-ben is a balatonfüredi Flamingó Hotel; a 4****+ szálloda a 

tudományos programok után a relaxációs lehetőségek széles skáláját biztosítja az ott szállást 

foglalóknak (részletesebben: www.flamingohotel.hu). 

 

Reméljük, részvételével Ön is hozzájárul a 4. TETT sikeréhez! 

 

Budapest, 2016.09.05. 

 

                                                  Üdvözlettel: 

                                                                                             Dr. Kovács László PhD. 

                                                                                  c. egyetemi docens, részlegvezető főorvos 

                                                                         főszervező 



 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
 

A TANFOLYAM FŐSZERVEZŐJE: 

Dr. Kovács László Ph.D. 
 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG: 

Prof. Dr. Góth Miklós  

Dr. Hubina Erika Ph.D. 

Dr. Kovács Gábor László Ph.D. 

Dr. Kovács László Ph.D.  

 

IDŐPONTJA: 2017. március 16 – 18.   

  

HELYSZÍNE: Flamingó Wellness és Konferencia Hotel**** 

   8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 16. 

 

KEDVEZMÉNMYES JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:  2017. január 31. 

Jelentkezés lehetséges elektronikus úton, vagy postán. A jelentkezési lapot mellékeljük. 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
 

Részvételi díj 2017. január 31-ig  2017. február 1-től  

Orvosok részére, Cégképviselők részére* 37.000.- Ft/ fő 45.000.- Ft/ fő 

Nyugdíjasok, kísérők részére* 18.000.- Ft/ fő 23.000.- Ft/ fő 

Szakdolgozók részére  

(pénteki szekció)** 
5.000.- Ft/ fő 8.000.- Ft/ fő 

PhD és egyetemi hallgatók részére*** ingyenes ingyenes 

 

*A kongresszusi részvétel tartalmazza az előadásokon, a kiállításokon, kávészüneten és a közös 

vacsorákon való részvételt, valamint az akkreditációt. A kitűző viselése kötelező! 

** Szakdolgozóknak a kongresszusi részvétel tartalmazza az előadásokon, a kiállításokon és a pénteki 

közös vacsorán való részvételt, valamint az akkreditációt. A kitűző viselése kötelező! 

*** PhD és egyetemi hallgatók részvételi díja nem tartalmazza a kávészüneten, közös vacsorákon való 

részvételt, ezért a 4.-es pontban igényelhető az ebéd, vacsora és a kávészünetre szóló jegy. 

 

NAPIJEGY: 14.000 Ft (kredit pont nem igényelhető).  

A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, a kiállítás megtekintését, a 

kitűzőt, valamint a szünetben kávé, üdítő fogyasztását. A kitűző viselése kötelező! 

 

AKKREDITÁCIÓ: orvosoknak:   SE-TK/2017.I./00207 folyamatban kreditpont 

   szakdolgozóknak:  SE-TK/2017.I./00207 folyamatban kreditpont 

 

TÁRSASÁGI PROGRAMOK: 

 

NYITÓFOGADÁS: 2017. március 16. csütörtök 

 

GÁLAVACSORA: 2017. március 17. péntek 

 

EBÉD:  4.500.- Ft/fő a szálloda éttermében, ital egyéni fogyasztás és fizetés alapján. 

 

KÁVÉSZÜNET bérlet: PhD és egyetemi hallgatók részére szükséges, melynek ára 5.600.-Ft/fő/3nap 

 



 

 

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK: 

Balatonfüred, Flamingo Hotel**** 

1 főre 1 ágyas szobában, büféreggelivel 19.000.- Ft/fő/éj 

2 főre 2 ágyas szobában, büféreggelivel 13.500.- Ft/fő/éj 

 

A szobaár tartalmazza: a szállást svédasztalos reggelivel; felnőtt és gyermek kültéri és beltéri 

élményfürdő, bel és kültéri pezsgőfürdő, fedett úszómedence, finn szauna, infrakabin. 

Kneipp-taposó, váltózuhany, gőzkamra, sóbarlang, illatszoba, tepidarium és baldachinos 

pihenősarok, fitness terem cardio és izotronikus gépekkel, wellness köntös és törülköző 

használat, internet hozzáférés, kültéri parkolás, IFA. A szállodai szobák kedvezményes áron 

hosszabbíthatóak.  

 

Amennyiben kétágyas szobában szeretne elhelyezkedni, kérjük, gondoskodjon szobatársról és 

jelölje meg a jelentkezési lapon.  

 

FIZETÉSI HATÁRIDŐK: 

A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a levélben kiküldött számlán, a megadott 

időpontig fizetendő. 

 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS: 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen utaláshoz 

szükséges bankszámlaszámot és a feltüntetendő megjegyzést, vagy az előzetesen megadott 

címre elküldi az átutalási számlát.  

 

A részvételi díjak 26.000.-Ft étkezést tartalmaznak, amelyek a hatályos törvények értelmében 

a számlán külön, megbontva tovább számlázott étkezésként kerülnek feltüntetésre. A 

részvételi díjból az étkezés NEM mondható le! 

A szállásfoglalásra vonatkozó árak az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót tartalmazzák. Nem 

tartalmaznak ugyanakkor semmiféle olyan szolgáltatást, amit az adott szállodában külön 

térítés ellenében lehet igénybe venni, pl. telefon, minibár szolgáltatás, parkolás, egyes 

esetekben légkondicionálás, stb. Ezen utóbbi szolgáltatásokat – igénybevétel esetén – kérjük a 

szállodában, a helyszínen fizetni.  

 

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK: 

A tanfolyamon való részvétel és a szállásfoglalás lemondására az alábbi feltételek betartása 

mellett van lehetőség. 

Csak írásban fogadunk el lemondást, módosítást az alábbi 

címre: New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

e-mail: newirendezveny@newinstant.hu elküldve. 

 

 

Lemondási határidő 2017. február 15., az eddig beérkezett lemondások díjmentesen 

lemondhatóak. A határidő utáni lemondásokat nem tudjuk figyelembe venni és 100%-os 

kötbér fizetendő, részvételi, étkezési és szállásdíj esetén. 

Nem a szervező cég hibájából történő számlamódosítási díj 1.000.-Ft + Áfa, melyet a 

módosított számla terhére számolunk fel. 

 

Amennyiben nem jelenik meg a rendezvényen, de jelentkezési lapját leadta, befizetéstől 

függetlenül teljesítettnek tekintjük és a rendelt szolgáltatások kifizetési kötelezettsége a 

továbbiakban is fennáll. 

 

 

mailto:newirendezveny@newinstant.hu


 

 

 
TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

 

New Instant Szervezőiroda 

Kaposvári Krisztina 

1028 Budapest, Máriaremetei út 41. 

Tel.:  +36 1 212- 3014    

Fax.: +36 1 225- 0304 

Mobil: +36 30 221-1513 

Email: newirendezveny@newinstant.hu   

Web: www.newinstant.hu 

A tanfolyam hivatalos oldala: http://newinst.wixsite.com/4tett 

 

MELLÉKLETEK: 

- jelentkezési lap 

- orvosi tudományos program 

 

mailto:newirendezveny@newinstant.hu
http://www.newinstant.hu/

