


Tisztelt Kollégák, Barátaink!

Hagyományosnak számító éves tudományos üléseink közül a soron következõ is
jubileumi sajátosságokkal rendelkezik.
1992. szeptemberében Kaposvárott rendeztük társaságunk elsõ kongresszusát
nemzetközi részvétellel. Ez a tudományos ülés indította el a rendszeres plasztikai
sebészeti tudományos rendezvények sorát és erre való emlékezéssel vállalta el a
kaposvári Seffer-Renner magánklinika munkacsoportja az idei tudományos ülés
szervezését. A magánklinika az 1992-es kongresszussal egyidõben került meg-
nyitásra, ebbõl adódóan most kettõs 15 éves jubileumot ünneplünk, illetve a kong-
resszus elnöke pont ebben az idõben, csak 20 évvel ezelõtt kezdte meg plasztikai
sebészeti tevékenységét.  
Kaposvár városában a tudományos munkának komoly hagyományai és jó
lehetõségei vannak. Az egyetem, városi kórház és az azokból kikerült magánorvosok
mindig is ismertek voltak ilyen jellegû igényességükrõl és aktivitásukról. Mint a jelen
kongresszus szervezõi büszkék vagyunk arra, hogy orvosi munkacsoportunk
oroszlánrészt vállalt az 1994-ben Budapesten megrendezett nemzetközi emlõkong-
resszus, valamint az 1999-ben nagy érdeklõdéssel kísért Réthy Aurél tudományos
emléknap megszervezésében.
Szeretettel várunk minden kedves kollégát és érdeklõdõt az Magyar Plasztikai,
Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 15 éves jubileumi kongresszusára.
Az elmúlt 15 év alatt a plasztikai sebészet igen nagy technikai, technológiai
fejlõdésen ment keresztül, mely fejlõdés napjainkban még rohamosabbá vált.
Számos technikai innováció és új mûtéti eljárás, a komputer és laser technika
bevezetése és alkalmazása, a mikrosebészet, az endoszkópos technikák, a korszerû
mûtõberendezések, új eszközök és a mûtétekhez felhasznált anyagok tömege
került a kezünkbe, hogy ezáltal egyre jobb, korábban nem remélt eredményeket
érhessünk el a gyógyításban. Közben új orvosi szakterületek is kialakultak, ilyen pl.
az anti-aging medicina. Az új sebészi lehetõségek mellett új technikák, technológiák
kerültek kifejlesztésre, mint pl. a különféle injekciós technikák, bioliftingek és
mesotherapiás eljárások sora, melyek kidolgozásában a plasztikai sebészek világ vi-
szonylatban is élen járnak. Kezünkben van a jövõ medicinájának kulcsa is, ami az
õssejt terápiában ölt testet, és melyet szakembereink minden bizonnyal elsõk közt
fognak alkalmazni a világon.
Sajnos Kaposvár városa minden érdeme ellenére nem rendelkezik olyan keresztmet-
szetû konferencia-szállodai kapacitással, hogy rendezvényünknek városunkban
adhattunk volna otthont, ezért választottuk kongresszusunk helyszínéül a siófoki
AZUR HOTEL-t ahová minden kedves érdeklõdõt, résztvevõt szeretettel várunk.

Dr. Seffer István Dr. Karvász Tamás
a Kongresszus Elnöke az MPHEST Elnöke



SZERVEZÕ BIZOTTSÁG
Dr. Ferenczy József, elnök
Dubovay Angelika
Dr. Karvász Tamás
Kálmánné Molnár Anikó
Dr. Seffer István
Sternóczky Balázs

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Dr. Seffer István, elnök
Dr. Gulyás Gusztáv
Dr. Jósvay János
Dr. Ferenczy József
Dr. Ivanics György

FÕ TÉMAKÖRÖK
- rekonstrukció,
- esztétika,
- újabb trendek és anti-aging.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Hotel Azúr
8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.
Tel: 06/84/501-400
Fax: 06/84/501-427
E-mail: info@hotelazur.hu
Internet: www.hotelazur.hu

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Seffer István
Seffer & Renner Magánklinika
7400 Kaposvár, Szent Imre utca 7.
Tel: 06-82-414-444
Fax: 06-82-419-100
E-mail: seffer@seffer.hu
Internet: www.seffer.hu

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 
Lukácsi Máté
projekt menedzser
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Tel: 06-1-299-0184, 299-0185, 299-0186, Fax: 06-1-299-0187
E-mail: mlukacsi@convention.hu
Internet: www.convention.hu



ELÕZETES PROGRAM

2007. szeptember 27., csütörtök – továbbképzõ nap:
Új trendek, lehetõségek és érdekességek a plasztikai sebészetben
A továbbképzõ nap kreditpont értéke tesztírással: 20 pont.
Tervezett elõadások:
Prof. Dr. Rozsos István: Minimális invazív sebészet (Kaposi Mór Oktató Kórház)
Prof. Dr. Repa Imre: 3 D-s képalkotó tervezések digitális képalkotó módszerekkel
Dr. Gulyás Gusztáv: Az emberi test arányainak a jelentõsége a plasztikai
sebészetben
Dr. Seffer István: 15 éves a magánklinika
Dr. Ferenczy József: Plasztikai sebészet 20 éves fejlõdése régiónkban
Dr. Rozsos István: Endovenas laser varicectomia (ELVES)
Dr. Almási Róbert: A plasztikai sebészet anaesthesiájának biztonsága
Dr. Seffer István: Új trendek a plasztikai sebészetben
A továbbképzõ nap külföldi meghívott elõadója Dr. Bryant Tóth.

2007. szeptember 27., csütörtök
08:00-18:00 Regisztráció
09:00-10:30 Elõadások
10:30-11:00 Kávészünet
11:00-13:00 Elõadások
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-15:30 Elõadások
15:30-16:00 Kávészünet
16:00-17:45 Elõadások
17:45-18:00 Tesztírás
20:00 Nyitókoncert, nyitófogadás

2007. szeptember 28-29., péntek-szombat – MPHEST XII. Kongresszusa
2007. szeptember 28., péntek
08:30-18:00 Regisztráció
09:30-09:45 A Kongresszus megnyitója
09:45-11:00 Elõadások
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-13:00 Elõadások
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00–16:00 Elõadások
16:00–16:30 Kávészünet
16:30–18:30 Elõadások
20:00 Bankett vacsora

2007. szeptember 29., szombat
09.30 -11:00 Elõadások
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-13:00 Elõadások
13:00-13:15 A Kongresszus zárása
13:15-15:00 Közgyûlés



TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A kongresszus résztvevõi elõadások megtartására és poszterek, vagy video bemu-
tatására egyaránt jelentkezhetnek. Beküldési határidõ: 2007. július 15.
Kérjük, hogy az absztraktokat lehetõség szerint online a  www.convention.hu
oldalon található felületen szíveskedjenek lejelenteni, vagy szükség esetén az
afarkas@convention.hu e-mail címre eljuttatni.
Az elõadások, poszterek, videók elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt,
amelyrõl legkésõbb 2007. július 31-ig írásban tájékoztatást küldünk.

ELÕADÁS
Az elõadások idõtartama 8 perc, amit 2 perc diszkusszió követ.

IGÉNYBE VEHETÕ TECHNIKAI ESZKÖZÖK
Számítógép, számítógépes kivetítõ, laiser pointer.

POSZTER
Maximális mérete 1,2 m magas és 0,9 m széles.

REGISZTRÁCIÓ
A Kongresszus helyszínén csütörtökön 08:00h – 18:00h, pénteken 08:00h – 18:00h,
szombaton 08:00h – 12:00h között lehetséges.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A továbbképzõ nap regisztrációs díja bruttó 1.400 Ft, a kongresszus regisztrációs
díja bruttó 2.100 Ft kávészüneti ellátást tartalmaz, amely az adózási szabályok
értelmében a számlán külön sorban, részletezve kerül feltüntetésre. Lenti díjak
tartalmazzák a 20% ÁFÁ-t.

2007. augusztus 15-ig 2007. augusztus 15-e
történõ jelentkezés utáni, illetve helyszíni
esetén jelentkezés esetén

Részvétel a továbbképzõ
napon MPHEST tagoknak: 10.000 Ft / fõ 14.000 Ft / fõ

Részvétel a továbbképzõ napon
nem MPHEST tagoknak: 12.000 Ft / fõ 16.000 Ft / fõ

Részvétel a továbbképzõ
napon szakdolgozóknak: 2.500 Ft / fõ 4.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson
MPHEST tagoknak: 18.000 Ft / fõ 22.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson
nem MPHEST tagoknak: 24.000 Ft / fõ 28.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson
szakdolgozóknak: 6.000 Ft / fõ 8.000 Ft / fõ

Kísérõk regisztrációs díja 3.000 Ft / fõ 5.000 Ft / fõ

Részvétel a kongresszuson egyetemi
hallgatók, plasztikai sebész rezidensek,
Ph.D. hallgatók, nyugdíjas MPHEST
tagok számára: ingyenes ingyenes

Nyitófogadás szeptember 27-én: 8.000 Ft / fõ 8.000 Ft / fõ

Kongresszusi ebéd: 4.900 Ft / fõ / alkalom 4.900 Ft / fõ / alkalom

Bankett vacsora szeptember 28-án: 9.000 Ft / fõ 9.000 Ft / fõ



„Részvétel a továbbképzõ napon” regisztráció tartalmazza a részvételt a csütörtö-
ki tudományos programon, program- és absztraktfüzetet, a csütörtöki kávészüneti
költségeket, valamint részvételt a nyitókoncerten.

„Részvétel a kongresszuson” regisztráció tartalmazza a részvételt a pénteki és
szombati tudományos programon, program- és absztraktfüzetet, a kiállítás megte-
kintését, három kávészünet költségét, valamint részvételt a nyitókoncerten.

„Kísérõk regisztrációs díja” tartalmazza: a névkitûzõt, a kiállítás megtekintését,
valamint részvételt a nyitókoncerten. Kísérõk részére a kért ellátást kérjük
szíveskedjen kalkulálni és bejelölni a regisztrációs lapon!

SZÁLLÁSFOGLALÁS

Hotel Azúr**** / a Kongresszus helyszíne, 150 szoba
H-8600, Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C. Internet: www.hotelazur.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 18.500 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 24.000 Ft / szoba / éj
Apartman 1 fõre, reggelivel, adókkal: 30.500 Ft / apartman / éj
Apartman 2 fõre, reggelivel, adókkal: 35.500 Ft / apartman / éj
Az apartmanok jakuzzival, szaunával és külön társalgó helységgel rendelkeznek.
Parkolás a szálloda elõtt található 170 férõhelyes szabadtéri parkolóban ingyenes.
A parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
Wellness részleg használata nem szállodában
lakó vendégnek: 2.500 Ft / fõ / alkalom

Hotel Yacht Club*** / 200 méterre a kongresszus helyszínétõl, 15 szoba
H-8600, Siófok, Vitorlás utca 14., Internet: www.hotel-yachtclub.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 12.500 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 18.000 Ft / szoba / éj
Parkolás: a szálloda elõtti szabadtéri parkolóban a szabad helyek függvényében
ingyenes.

Hotel Fortuna*** / 700 méterre a kongresszus helyszínétõl, 15 szoba
H-8600, Siófok, Erkel Ferenc utca 51., Internet: www.hotelfortuna-siofok.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal: 10.500 Ft / szoba / éj
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal: 13.000 Ft / szoba / éj
Parkolás: a szálloda belsõ zárt udvarában a szabad helyek függvényében ingyenes.
A szálloda elõtt ingyenes parkolási lehetõség is található.

Információ további szálláshelyekrõl: www.siofokportal.com

A kötbéres szállásfoglalások miatt szállodai szobákat biztosítani csak 2007. szeptem-
ber 1-ig történõ visszajelzés esetén tudunk, a lefoglalt szálláshelyek betöltéséig. A
szállodai szobák a visszajelzések sorrendjében kerülnek visszaigazolásra.
Amennyiben szállásfoglalása legkésõbb 2007. szeptember 14-ig nem kerül
kifizetésre, úgy szobafoglalása külön értesítés nélkül, automatikusan lemondásra
kerül.

Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, miután a regisztrá-
ciós díj és szállásköltsége banki átutalással vagy postai úton beérkezik cégünkhöz.



BEFIZETÉS
A.) A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követõen - jelentkezése visszaiga-
zolásával együtt - postázzuk a befizetési csekket. Kérjük a rendezvényen résztvevõ
személy nevének nyomtatott nagybetûkkel történõ feltüntetését, ennek hiányában
a befizetést nem tudjuk beazonosítani. Postai befizetésérõl az összeg beérkezését
követõen, a regisztrációs lapon feltüntetett cég/intézmény/magánszemély nevére
és címére állítjuk ki és postázzuk a számlát.

B.) Rózsaszínû postai utalványon, melyet bármelyik postahivatalban igényelhet.
Befizetési cím:  Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf.: 11. 
Kérjük a feladó (résztvevõ) nevét nyomtatott betûkkel szíveskedjen a csekkre írni.

C.) Amennyiben részvételét cég/intézmény/alapítvány támogatja, úgy az elõzete-
sen küldendõ átutalásos számlához írásos megrendelõt kérünk, amelynek
hiányában nem tudunk számlát küldeni. Kérjük szíves megértését, hogy saját betéti
társaságra/kft-re/alapítványra történõ számlázás esetén csak a pénz csekken
történõ befizetését követõen tudjuk kiállítani a számlát. 

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2007. szeptember 1-ig történõ lemondás esetén a kötbér mértéke az elõzetesen
befizetett regisztrációs és szállásdíj 50%-a.
2007. szeptember 1-e után történõ lemondás esetén az elõzetesen befizetett
regisztrációs és szállásdíjak nem visszatéríthetõek a szolgáltatókkal kötött kötbéres
szerzõdések miatt.

FONTOSABB IDÕPONTOK
Elsõ - második értesítõ postázásának határideje: 2007. május 20.

Elõadás összefoglalók leadásának határideje: 2007. július 15.

Tájékoztatás elõadás összefoglalók elbírálásáról: 2007. július 30.

Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2007. augusztus 15.

Szállásfoglalás határideje: 2007. szeptember 1.

MPHEST XII. Kongresszusa: 2007. szeptember 27-29.






