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MEGHÍVÓ 
 

 

XIX. MAGYAR PODIÁTRIAI ÉS LÁBSEBÉSZETI 

VÁNDORGYŰLÉS 

SOPRON, HOTEL LÖVÉR***superior 

2015. november 27-28. 

http://newinst.wix.com/mplt2015 
 

 

KEDVES LÁBGYÓGYÁSZAT IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK, TISZTELT KOLLÉGÁK, SZAKDOLGOZÓ 
MUNKATÁRSAK! 
 
Nagy szeretettel hívunk mindenkit a Hűség Városába a 2015. november 27-28. között 
sorra kerülő Magyar Podiátriai és Lábsebészeti Társaság XIX. Vándorgyűlésére és 
Workshopra. 
 
Ritkán adatott meg eddig, hogy a Soproni Gyógyközpont Traumatológiai 
OsztályaTraumatológiai Osztálya kongresszusi házigazdaként köszönthessen vendégeket 
a több mint 700 éves városban. Ezért is kívánunk mindent megtenni, a bizonyítás 
vágyából eredően is, hogy emlékezetes, s talán rendhagyó programot kínáljunk 
résztvevőknek a Lőverek egyik legszebb szállodájában.  
 
Ahogy a sokáig kétnyelvű város híd volt korábban a Nyugat felé, így egy újító szándékú 
tematikus utórendezvénnyel kívánunk ismeretet "importálni" külföldi lábsebész kollégák 
segítségével. Az idei tematika Czipri Mátyás dr. közreműködésével a felnőttkori lapos láb 
lesz, reméljük, sok kollega aktív részvételével. 
 
Persze nem csupán a korszerű lábsebészeti témák, hanem a jó soproni borok, zenei és 
kulturális élmények, az ódon belváros titkait feltáró andalgás és sok más meglepetés is 
ajánlataink között szerepel. 
 
Kérem, jöjjenek Sopronba, szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

 

 

 
 

 

Dr. Halmai Vilmos  

a vándorgyűlés elnöke 

 

 

 

Dr. Sztancs György 

   osztályvezető főorvos 

 

 

 

Dr. Szokoly Miklós 

a MPLT elnöke 

 

  

 

  Prof. Dr. Nemes György 

a MPLT alapító, örökös elnöke 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

 

IDŐPONTJA: 2015. november 27-28.     

HELYSZÍNE:  Hotel Lövér***superior 9400 Sopron, Várisi út 4,  

GPS koordináták  Északi szélesség: 47°40' 1" LAT 

Keleti hosszúság: 16°34'37" LON 
 

Szálláshosszabbítás lehetséges a kedvezményes áron.  

Családbarát környezet rendelkezésre áll a tudás gyarapítása melletti pihenésre is kísérőivel. 

 
 

KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJ:  

Részvételi díj 2015. szeptember 31-ig 2015. október 1-től 

Részvétel orvosok részére* 25.000.-Ft/fő 30.000.-Ft/fő 

Részvétel MPLT Tagok részére* 18.000.-Ft/fő 23.000.-Ft/fő 

Részvétel szakdolgozók, asszisztensek 

és kísérők részére* 
18.000.-Ft/fő 20.000.-Ft/fő 

Részvétel egyetemi hallgatók részére* 8.000.-Ft/fő 12.000.-Ft/fő 

 

*A kongresszusi részvétel tartalmazza az előadásokon, a kiállításokon, kávészüneten való részvételt, valamint a programfüzetet.  A 

SZÁLLÁSDÍJ TARTALMAZZA A PÉNTEKI KÖZÖS VACSORÁN VALÓ RÉSZVÉTELT, de ehhez részvételi díj fizetése szükséges. 

A szobaár tartalmazza: a házon belüli uszoda, szauna, pezsgőfürdő és fitness terem használata, részvétel a napi wellness 

programokon,  saját gépen díjmentes internetezési lehetőség a Lobbyban és a szobában, díjtalan parkolás, Áfa, IFA. A 

szállodai szobák kedvezményes áron hosszabbíthatóak. 

ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJAINAK leadási határideje: OKTÓBER 1.! 

AKKREDITÁCIÓ:  orvosoknak SE-TK/2015.II/00276 32 kreditpont  

szakdolgozóknak 33933/2013 17 kreditpont  

 
CÉLCSOPORTOK: 

Orvosok- szakma szerinti elszámolhatóság a kreditpontnak:

 ortopédia 

 traumatológia 

 reumatológia 

 fizioterápia 

 érsebészet 

 mozgásszervi rehabilitáció 
 

További szakmai kollégium alá tartozók szabadon elszámolható pontként számolhatják el! 

 

Szakdolgozók:  

 felnőtt ápolás és gondozás 

 gyermek ápolás és gondozás 

 dietetika 

 rehabilitáció és életvezetési támogató 

 sürgősségi ellátás 

 laboratóriumi diagnosztika 

 képi diagnosztika 

 mozgásterápia és fizioterápia 

 műtéti ellátás 

 közegészségügy és népegészségügy  

 egészségügy és menedzsment 
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FONTOS IDŐPONTOK 

Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2015. szeptember 31. 

Absztraktok beküldésének határideje: 2015. október 1. 

Részvételi díj, szállás, ebéd, vacsora díjmentes lemondási határideje: 2015. október 15. 

 

FIZETÉSI HATÁRIDŐK 

A részvételi díj, a szállás, és az étkezések díja, díjbekérőn alapján, a megadott időpontig 

fizetendő. 

 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS 

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

szükséges díjbekérőt, bankszámlaszámmal és a feltüntetendő megjegyzést, vagy az előzetesen 

megadott címre elküldi az átutalási számlát.  

A részvételi díjak 9.800.-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 tartalmazzák a PÉNTEKI VACSORÁN való részvételt a 

megszokottól eltérően.  

Valamint tartalmazzák az ÁFA-t és az idegenforgalmi adót is. 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 kongresszuson 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 2015. október 15.. után visszamondott részvételre, a megrendelt összeg 

20% adminisztrációs díjat számítunk fel, 2015. október 15. után nem fogadunk el lemondást. 

Jelentkezési lap aláírásával elfogadja, hogy a megjelölt tételeket megrendelte, és azt a 

megküldött díjbekérő ellenében határidőre kiegyenlíti. Amennyiben nem jelenik meg a 

rendezvényen mindezek ellenére, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, a befizetett összeget nem 

áll módunkban visszatéríteni.  

A VÁNDORGYŰLÉSSEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

New Instant Szervezőiroda - Kaposvári Krisztina 

1028 Budapest, Máriaremetei út 41. Tel.:  +36 1 212- 3014 

Mobil: 30/221-1513 Fax.: +36 1 225- 0304 

Email: newirendezveny@newinstant.hu  Web: www.newinstant.hu 
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