REGISZTRÁCIÓS LAP
a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének

„Étrend-kiegészítők az egészség szolgálatában:
minőség, megbízhatóság, hatásosság”
című tudományos konferenciájára
A rendezvény időpontja: 2012. november 8. 9.00 h -15.30 h
A rendezvény helyszíne: Stefánia Palota, 1143 Budapest, Zichy Géza utca 3.
Jelentkező(k) neve: ..............................................................................................................
Cégnév: ...............................................................................................................................
Beosztás: .............................................................................................................................
Levelezési cím:
Tel.:

–

...........................................................................................................................................
Fax:

–

–

–

E-mail: ....................................................................................................................................................

Részvételi díj:

Részvételi díj
ebéd nélkül

Fő

Részvételi díj
ebéddel*

Tagoknak október 15-ig történő jelentkezéssel

8 500 Ft

13 500 Ft

Nem tagoknak okt 15-ig történő jelentkezéssel

10 500 Ft

15 500 Ft

Tagoknak október 15. után

11 500 Ft

16 500 Ft

Nem tagoknak október 15. után

13 500 Ft

18 500 Ft

Fő

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK AZ
EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN
minőségmegbízhatósághatásosság

*Az étkezési díjat terhelő adó a Szervező által kerül megfizetésre.

A konferenciáról szóló számlát a következő címre kérem kiállítani
(amennyiben megegyezik a levelezési címmel, kérem hagyja üresen!):
.......................................................................................
Számlázási név és cím:
............................................................................................................................................
Lemondási feltételek: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb a konferencia
előtt 10 munkanappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező
a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.
Kérjük a regisztrációs lapot a következő címre küldje vissza:
E-mail: mekisz@mekisz.hu
Fax: 06 24 468 150
vagy jelentkezzen egyszerűen a www.mekisz.hu honlapon a konferencia címszó alatt
található regisztrációs űrlapon.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy utólagosan számlát más címre nem áll módunkban kiállítani!
Megértését köszönjük.
…………………, 2012……………………hó ……………nap
……………………………
(aláírás)
A konferenciával kapcsolatos további információt a 06-70-316-1003 (MÉKISZ Titkárság)
vagy a mekisz@mekisz.hu e-mail címen kaphat.

A rendezvény időpontja:
2012. november 8. (csütörtök) 9.00h-15.30h

PROGRAM
A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete –
tisztelettel Meghívja Önt az

9.00 – 10.00
10.00 -10.10

Regisztráció
A konferencia megnyitása
Dr. Bérci István, Elnök
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

„ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK AZ EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN:
MINŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, HATÁSOSSÁG”

10.10-10.35

című tudományos konferenciájára.

10.35- 11.00

A rendezvény időpontja: 2012. november 8. (csütörtök) 9.00-15.30
A rendezvény helyszíne: Stefánia Palota, 1143 Budapest, Zichy Géza utca 3.
A konferencia gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók részére pontszerzésre beterjesztve.

Egészség kommunikáció 2012. december 14. után
Dr. Horacsek Márta, Osztályvezető
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Nyilvántartási és Szakértői Osztály

Étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzésnek szakmai szempontjai
Dr. Kovács Márta, Főosztályvezető
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Közegészségügyi Főosztály

11.00-11.10
11.10-11.35

Megbeszélés, kérdések
Kávészünet

11.35-12.00

Étrend-kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja
Dr. Schlégelné Dr. Békefi Csilla, Személyi jogos gyógyszerész
Mentha Patika, Komárom

12.00-12.25
Az étrend-kiegészítő készítmények mindenki számára igen könnyen hozzáférhető, célzottan
egészségmegőrzést szolgáló termékek, ezért ezek esetében a megfelelő minőség, a megbízhatóság (biztonságosság) és a hatásosság hármas követelményének maradéktalan teljesítése nem
csupán jogos fogyasztói igény, vagy jogszabályi előírás, hanem a gyártók és forgalmazók alapvető érdeke is. Ez utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint a
novemberi konferenciája, melynek programját úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők – az egyesületünktől független szakértők
előadásában - átfogó képet kaphassanak az étrend-kiegészítő készítmények piacának jelenlegi
állapotáról, és ennek alapján maguk ítélhessék meg a minőség, megbízhatóság és hatásosság elvének teljesülését. Természetesen a konferencián szó lesz azokról az aktuális szabályozási
kérdésekről is, melyek megbeszélése a mindennapi munkánkhoz elengedhetetlen, legyen szó a
terméket ajánló szakemberekről (gyógyszerészekről, orvosokról, dietetikusokról) vagy az étrendkiegészítő készítmények gyártásában és forgalmazásában résztvevő vállalkozásokról.
Számítunk mindazok részvételére, akik munkája közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik az
étrend-kiegészítő készítményekhez és ezért fontos számukra a termékkört érintő követelményrendszer megismerése.

MÉKISZ tanúsító védjegy – a független tanúsító szervezet első
tapasztalatai
Kovács Dóra, Ügyvezető igazgató
Hungária Öko Garancia Kft.

12.25-12.40
12.40-14.00

Megbeszélés, kérdések
Ebéd

14.00-14.30

Az Omega-3 zsírsavakra használható egészségre vonatkozó állítások
(a tudományos háttér: minőség, biztonságosság és hatásosság)
Stefan Lozachmeur, Ügyvezető igazgató
Polaris

14.30-14.55

Védjegyek és márkanevek az étrend-kiegészítő készítményeknél
Dr. Mándi Attila, Elnökségi tag
Iparjogvédelmi Szakértői Testület

14.55-15.20

Milyen szempontok szerint vizsgálhatók a gyógynövény tartalmú
étrend-kiegészítő készítmények?
Dr. Csupor Dezső, Dr. Szendrei Kálmán, Dr. Hohmann Judit
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Intézet, Farmakognóziai Intézet

15.10-15.30
15.30

Megbeszélés, kérdések
A konferencia zárása

