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MEGHÍVÓ
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság 2016. október 6 – 8. között rendezi
XLI. Vándorgyűlését.
A Vándorgyűlés és a szállás helye: az idén is Esztergomban lesz, a Hotel Bellevue-ben
(2500 Esztergom- Búbánatvölgy, Őrtorony u. 49.)
Fő témái:
1. Átfogó szemlélet a táplálkozástudományban: a tápláléktól a tápanyagig.
2. Reformok a közétkeztetésben
A tudományos program október 6-án, csütörtökön 11.00 órakor, kerekasztal-megbeszéléssel
kezdődik és október 8-án, szombaton dél körül zárul.
A Kerekasztal témája:

Kíméletes élelmiszeripari technológiák népegészségügyi vonatkozásai.

Moderátor:

Prof. Dr. Biacs Péter

2016. október 6. csütörtök 14.00 óra: Ünnepélyes megnyitó, emlékelőadások, előadások
2016. október 7. péntek -8. szombat: Tudományos előadások
Az eddig megszokott 10 perces előadások mellett rövid prezentációt (brief/short communication) is
tervezünk a poszterbemutatók helyett. Ennek tartama 3 - 5 perc (max. 3 dia). Az absztraktok alapján a
tudományos bizottság dönti el, hogy előadás, vagy „short communication” legyen a bemutatandó
kutatás.
Előadási szándékát szíveskedjék 2016. június 15-ig jelezni az absztrakt beküldésével,
részvételét a jelentkezési lapon (ami küldhető az absztrakttal együtt is) lehetőleg elektronikus úton
az mttt@sph.unideb.hu e-mail címen.
A vándorgyűlés pontszerző továbbképzésnek minősül orvosoknak és szakdolgozóknak.
A jelentkezési lap és az absztrakt formai előírásai a www.mttt.hu honlapról is letölthetők.
Részvételi díj

MTT tagoknak (augusztus 31.-ig)
szeptember 1. után
nyugdíjas, ifjúsági tag, kísérő, egyetemi, főiskolai és
Ph.D. hallgatók (igazolás szükséges)
Nem társasági tagoknak (augusztus 31.-ig)
szeptember 1. után

Elhelyezés

12.000 Ft
17.000 Ft
7.000 Ft
15.000 Ft
20.000 Ft

2 ágyas szobában

7.800 Ft/fő/éj

1 ágyas szobában

9.800 Ft/fő/éj
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A részvételi díj tartalmazza az előadásokon való részvételt és a gálavacsorát. A szobaárak
tartalmazzák az idegenforgalmi adót, a svédasztalos reggelit, a szálloda wellness szolgáltatásainak
(szauna, sókamra, fitnesz-terem) használatát.
Étkezés, társasági programok költsége:
Ebéd és vacsora okt. 06., okt. 07., okt. 08.: 2.500 Ft/fő/alkalom.
tartalmazza

Gálavacsora:

a részvételi díj

A költségeket a Magyar Táplálkozástudományi Társaság bankszámlájára
(OTP Bank 11709002-20003029) történő átutalással kérjük kiegyenlíteni, külön kérésre készpénz
átutalási megbízást (csekk) küldünk. Kérjük, hogy lehetőség szerint a banki átutalást válasszák!
Lemondás: A befizetett költségeket és a részvételi díjat augusztus 31-ig történő lemondás esetén 75 %-ban visszautaljuk,
ezt követő lemondás esetén nincs visszafizetésre lehetőség.

Határidők:
Az összefoglalók beküldése:

2016. június 15.

Visszaigazolás az előadás elfogadásáról

2016. június 30.

Jelentkezési lap beküldése (szállás, étkezés)
Befizetés vagy átutalás beérkezése

2016. július 31.
2016. augusztus 31.

A kedvezményes szállásdíjat csak ezen időig beérkezett utalások és regisztráció
esetén tudjuk biztosítani. Ezt követően a résztvevőknek saját maguk foglalhatnak szállást, a már nem
kedvezményes szállodai áron. Kérjük, szíveskedjenek a határidők betartásával segíteni a szervezők munkáját!

Előadás csak előre befizetett regisztrációs díj, a tagoknak csak rendezett tagdíj esetén tartható !
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Útmutató az absztrakt összeállításához
A Magyar Táplálkozástudományi Társaság a Vándorgyűlés Tudományos Bizottságának
véleményezése alapján az előadások összefoglalóit konferencia-kötetként ISBN számmal
megjelenteti a Társaság honlapján.
Kérjük a szerzőket, hogy az összefoglalókat az alábbiak szerint állítsák össze, és elektronikus úton
küldjék be a mttt@sph.unideb.hu email címre.
Az ettől eltérő formátumban beküldött összefoglalók megjelentetésére nincs lehetőség.
Kérjük, hibátlan szöveget adjon meg, mert korrekció nélkül fog megjelenni szerzőjét minősítve.

Formai előírások
Arial betűtípust, 12-es betűnagyság, 1-es sorköz (maximum 1 oldal terjedelem)
Cím: NYOMTATOTT NAGYBETŰ, nem vastag, balra igazítva.
Alatta, sorkihagyás nélkül, új sorokban következik:
Szerző(k): vastag Családi Keresztnév *
Munkahely:

balra igazítva (* címek, titulusok, ha igényli)

intézet(ek), intézmény(ek) nevei balra igazítva.

Több munkahely esetén a szerző neve után, illetve az intézet neve előtt számmal jelölt a hovatartozás (nem
indexáltan), az egyes munkahelyek új sorban.

Az összefoglaló szövege: egy sor kihagyása után következik sorkizárt bekezdésekben.
Tagolás: kérdésfelvetés vagy cél, módszer, eredmények, következtetés
A tagolt bekezdések megnevezése (ha van) dőlt betűvel.

sorkihagyás nélkül.

A végén legalul a levelező szerző email címe:
Táblázat, ábra és irodalmi hivatkozás nem adható meg az összefoglalóban.
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Magyar Táplálkozástudományi Társaság XLI. Vándorgyűlése
Jelentkezési lap
Név/Születési név
Szakképesítés/Beosztás
Szakdolgozóknak: Működési nyilvántartási
szám vagy alap-nyilvántartási szám
Orvosoknak: orvosi pecsétszám
Munkahely neve
Levelezési cím
Telefon/fax
mobil telefon:
E-mail
Előadást jelentek be/ nem jelentek be.

(A megfelelőt kérjük aláhúzni)

11709002-20003029

Befizetéshez szükséges készpénz átutalási megbízást (csekk) kérek / átutalással:
Számlát: nem kérek / kérek

a számlát a következő címre kérem kiállítani:

…………………………………………………………………………………………………………………..
Részvételi díj rendes tagoknak (augusztus 31-ig beérkezett utalás)
szeptember 1 után:

12.000 Ft
17.000 Ft

Részvételi díj NEM Társasági tagoknak (augusztus 31-ig)

15.000 Ft

szeptember 1 után:

20.000 Ft

egyetemi, főiskolai vagy PhD hallgatók részére

7.000 Ft

Nyugdíjas és ifjúsági tagok részére

7.000 Ft

Kísérők részére

7.000 Ft

Az igényelt szolgáltatást a megfelelő
rovatban ×-szel jelölje és adja össze!

2016.10.06.

2016.10.07.

2016.10.08.

csütörtök

péntek

szombat

Összesen

Szállásigényem
2 ágyas szoba
7.800 Ft/fő/éjszaka
1 ágyas szoba
9.800.- Ft/fő/éjszaka
Étkezési igényem
Ebéd (2.500 Ft/fő)
Vacsora (2.500 Ft/fő)
Összes befizetés:

Fogadás!

egyénileg
………………………… Ft

Közös elhelyezést kérek (személy neve): ………………………………………………

A jelentkezési lap postai úton is beküldhető: Családorvosi és Fogl.-eü. Tszk (MTT) 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
vagy faxon:06-52/25-52-53 számra, emailban: mttt@sph.unideb.hu
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