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Védnök   
Dr. Rácz Jenô, fôigazgató
Veszprém Megyei Önkormányzat, Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet
Keszey János, Balatonalmádi polgármestere

Tudományos Bizottság   
Prof. Barabás József
Dr. Bogdán Sándor
Dr. Bögi Imre
Prof. Divinyi Tamás
Dr. Gyenes Vilmos
Dr. Huszák András
Dr. Korchma Enikô
Dr. Kovács Ádám
Dr. Nagy Katalin
Dr. Németh Zsolt

1. oldal
Tudományos Szervez_ / Scientific Organizer
Dr. SZABÓ Zsolt PhD
E-mail: zsoltszabo@axelero.hu
Titkárság / Secretariat
ASSZISZTENCIA Kft.
H -1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 20.
Tel.: +36 1 350 1854
Fax: +36 1 350 0929
E-mail: hand@asszisztencia.hu 
Web: www.asszisztencia.hu
Helyszín / Venue
Hotel Tulip Inn Budapest Millennium
1089, Budapest, Üllôi út 94-98.
www.hunguesthotels.hu
Nyelv / Language
angol, magyar / English, Hungarian
szinkrontolmácsolás biztosított / Simultaneous translation 
provided

Részvételi díj / Registration fee
50 000 Ft / 200Eur

Részvételi díj magában foglalja / Registration fee includes
Elôadásokon való részvétel Attending the lectures
Kávé és ebéd  Coffee and lunch
Nyitófogadás Welcome reception
Részvételi igazolás  Certificate of attendance
Akkreditáció CME Points

A részvétel 10 kreditpontot ér.

Támogatók
B.Braun Medical Kft.
sanofi-aventis Zrt.
Johnson & Johnson Ethicon Kft.
Synthes Medical Kft.
Ortoprofil Kft.
MSD Kft.
Orkrisz Kft. / Chrisofix AG

KÖSZÖNTÔ

SZERVEZÉS

Dr. Nyárády Zoltán
Dr. Oberna Ferenc
Dr. Olasz Lajos
Dr. Pácz Miklós
Dr. Redl Pál
Dr. Seres László
Dr. Somlai Károly
Prof. Szabó György
Dr. Szentirmai Annamária 
Dr. Vajdovich István

Kongresszusi Titkárság 
ASSZISZTENCIA Szervezô Kft.
1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 20.
Tel.: 350 1854  Fax: 350 0929
E-mail: szaj@asszisztencia.hu
Web: www.asszisztencia.hu

Szakmai Információ 
DR. SOMLAI Károly
Csolnoky Ferenc Kórház
8200 Veszprém, Kórház u.1. 
Tel.: (88) 556 000; (88) 556 100
E-mail: ksomlai@vnet.hu

Tisztelt Kolléganôk, Tisztelt Kollégák!

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság éves Kongresszusát  
2007. november 29-30. és december 1. között Balatonalmádiban, a Hotel 
Ramadában rendezzük.

A kongresszust, bár késô ôszi idôpontban rendezzük, reméljük, hogy a szakmai igények 
kielégítésén túl, a kiváló wellness hotel szolgáltatásaival, valamint e balatonparti kisváros 
nevezetességeivel (kilátó, barokk kori templom, bormúzeum), továbbá a közelben fekvô  Tihanyi 
Apátság és Balatonfüred jól ismert látnivalóival is vonzóvá tudjuk tenni az Önök számára.  
Az egészségügy, és ezen belül a magyar szájsebészet is, fennállásának talán legnehezebb 
korszakát éli meg, melyben vajmi kevés kormányzati támogatást élvezve, küzdünk nap, mint 
nap betegeink zavartalan ellátásáért és ezáltal szakmánk elismertetéséért.

Kérjük a tisztelt Kollégákat hogy a kongresszus szakmai értékeinek elsajátítása mellett, 
megtisztelô jelenlétükkel vegyék ki részüket szakmánk támogatásából, és segítsenek közös 
érdekeink elérésében! 

Elôre is megköszönve szíves részvételüket, nagyon hasznos idôtöltést, és kellemes pihenést 
kívánunk Önöknek a Balaton partján!

Dr. Somlai Károly Dr. Olasz Lajos
a Kongresszus Szervezô Bizottságának elnöke A MAÁSZT elnöke



Balatonalmádi

Ramada Hotel &  
Resort Lake  
Balaton  

2007. november 29 – 
december 1.

3

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

A kongresszus fô témái
1.  Orofaciális daganatok
2.  Maxillofaciális traumatológia
3.  Maxillofaciális fejlôdési rendellenességek
4.  Dysgnath sebészet
5.  Dentoalveolaris sebészet
6.  Implantológia

Absztrakt beküldés

Elôadások bejelentése 
Az ezévi kongresszusra az absztraktok bejelentése kizárólag on-line módon, az Interneten  
keresztül lehetséges. A kongresszusi weboldal (www.asszisztencia.hu) megfelelô menü- 
pontját választva lehet belépni az Absztrakt-küldô rendszerbe. 
A nemzetközileg is egyre inkább elfogadott módszertôl a Szervezô Bizottság az absztrakt 
kezelés és beosztás könnyítését reméli, biztosítva egyben a szerzôk számára az állandó 
ellenôrzés szabadságát és a könnyed aktualizálást. Az absztraktokat csak a szerzôk mó-
dosíthatják, így annak helyességéért is Ôk felelôsek. Minden egyes módosítást azonnal 
visszajelez a rendszer e-mailben, csatolt pdf állomány mellékletben.

A munka megkezdése 
On-line absztrakt küldéshez a szerzôknek elôször regisztráltatniuk kell magukat az absztrakt 
rendszerben. Ehhez legalább egy e-mail cím és egy azonosító szükséges (más levelezési  
adatok megadására is sor kerül). Regisztrálás után a rendszer azonnal jelszót küld e-mailben. 
Az azonosító és jelszó használatával lehetséges a rendszer használata. A rendszert használó 
szerzô absztraktjainak tulajdonosa lesz. Csak a tulajdonos hozhat létre új absztraktot, módo-
síthat korábban mentett elôadáson. Kizárólag a tulajdonost kezeli a rendszer elsô szerzôként 
és elôadóként, Ô kap értesítést az absztrakt elfogadásáról, a prezentáció részleteirôl. 

Formátum 
Az absztraktokat webes felületen, közvetlenül a képernyôn megjelenô internetes ûrlap mezôibe 
lehet begépelni. Mivel az ûrlap kitöltéséhez élô internetes kapcsolat szükséges, ajánlatos  
az absztraktot elôzetesen Wordben megszerkeszteni, a szöveget vágólapra másolni, majd  
az Internetre csatlakozás után a weblap mezôibe beilleszteni. 

Dr. Nyárády Zoltán
Dr. Oberna Ferenc
Dr. Olasz Lajos
Dr. Pácz Miklós
Dr. Redl Pál
Dr. Seres László
Dr. Somlai Károly
Prof. Szabó György
Dr. Szentirmai Annamária 
Dr. Vajdovich István

Kongresszus helyszíne
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton 
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinkszky út 14.
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A webes felület miatt a korábbi formázások (stílus, betûtípus, betûnagyság,  
félkövér vagy dôlt formázás, felsorolás és lista elemek, szimbólumok,  
vonalak, stb.) elvesznek, ezért egyszerû szöveg használata ajánlott.  
Nagybetûket csak nevek, mondat kezdete, rövidítések, márkanevek,  
szakasz-címek esetében alkalmazzon.

Az absztrakt csak szöveges információt tartalmazzon, a rendszer nem 
fogad el táblázatot, grafikont vagy beillesztett képet. Tabulátorral létrehozott 
oszlopok végsô megjelenését a szervezô-bizottság nem garantálja.

Szerkezet 
A webes felület használata elôtt javasolt szövegszerkesztôben elôzetesen ellenôrizni  
a megszerkesztett szöveg statisztikáját (karakterek száma, szavak száma). 
Az absztrakt cím maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. 
Elsô szerzô és legfeljebb öt társszerzô rögzítése lehetséges. 
A szerzôk családnevét és keresztnevük kezdôbetûjét kérjük feltüntetni, az egyes szerzôket 
gondolatjellel elválasztva. 
A szerzôk maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. 
A nevekhez ne használjon csupa nagybetût. Csak egyetlen intézet feltüntetésére van mód név 
és város megadásával. Amennyiben több intézet is részt vett a munkában, úgy ‘Multicenter 
study’ feltüntetésével a koordináló intézet adatait adja meg. 
Az intézet maximális hossza szóközökkel: 200 karakter. 
Az absztrakt szövegének maximális hossza: 500 szó (cím, szerzôk, intézet nélkül). 

Kérjük, használja az alábbi tagolást: 

CÉLKITÛZÉS • MÓDSZER • EREDMÉNYEK • KÖVETKEZTETÉS 

E szakaszcímeket csupa nagybetûvel írja, az új szakasz kezdôdjön mindig új sorban. Kérjük 
jelölje, mely fô témához jelenti be absztraktját, s hogy milyen típusú prezentációt szeretne 
tartani (szóbeli elôadás – poszter). 

Levelezés 
Absztraktok bejelentése, módosítása, visszavonása csak a megadott határidôn belül lehetség-
es. Az elôadások elbírálását követôen a rendszer absztrakt visszaigazolást küld a szerzôknek,  
tájékoztatva ôket a prezentáció részleteirôl. 
Az absztrakt regisztrációtól függetlenül minden szerzô köteles a Jelentkezési Lap megküldé-
sével hivatalosan is regisztrálni a kongresszusra. 

Kongresszusi regisztrációval nem rendelkezô szerzôk elôadása nem kerül publikálásra. 
A webes rendszer használatával kapcsolatban az absztraktküldési idôszakban állandó tech-
nikai ügyelet áll készenlétben. A webmesterrel a weblapon található linken keresztül e-mailben  
vehetô fel a kapcsolat. A kongresszusi titkárság is készséggel nyújt segítséget felmerülô  
problémáira. 
Az absztraktokkal kapcsolatos mindenfajta levelezést kérjük e-mailben bonyolítani. Minden 
esetben hivatkozásul használja az Absztrakt mentésekor automatikusan generált absztrakt-
számot. (pl. A-010) 
A Tudományos Bizottság az elôadás elfogadásáról, annak pontos idejérôl Önt 2007. 
október 19-ig tájékoztatja.
Az elôadások idôtartama 8 perc, a referátumoké 15 perc. 
A prezentációkhoz számítógépes projektor áll rendelkezésre. Ha a számítógépes prezentáció 
elkészítése akadályba ütközik, kérjük, jelezze azt az Asszisztencia Kft. felé.

Absztrakt beküldési határidô: 2007. szeptember 28.
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TERVEZETT PROGRAM

november 29. – csütörtök 

14.00 Regisztráció

17.00 Vezetôségi ülés

20.00 Nyitófogadás a Hotelben

november 30. – péntek 
9.00 Kongresszusi elôadások 

11.00
Ünnepélyes megnyitó – elnöki köszöntôk 
Ebédszünet

14.00 Kongresszusi elôadások 

17.00 MAÁSZT Közgyûlés

20.00 Bankett vacsora 

december 1. – szombat 
9.00 Kongresszusi elôadások

13.00 A kongresszus zárása

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Részvételi díj

MAÁSZT tagoknak 24.000 Ft

Nem MAÁSZT tagoknak 32.000 Ft

Rezidensek 15.000 Ft

Kísérôk 10.000 Ft

Nyugdíjas MOT / MTT tagoknak díjmentes

Helyszíni regisztráció  35.000 Ft

Napijegy 15.000 Ft

Ebéd / egyénileg rendelhetô 3.100 Ft

Bankett vacsora 8.500 Ft  
A részvételi díj 12.800 Ft étkezést tartalmaz, melyet a hatályos törvények  
értelmében a számlán külön, megbontva, közvetített étkezésként 
fogunk feltüntetni.

A konferencia akkreditálása folyamatban van. A kapott pontokról 
– amely várhatóan 10 kreditpont lesz – a rendezvény weboldalán 
tájékozódhatnak.
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Részvételi díj tartalma        Résztvevôk    Kísérôk
Elôadásokon való részvétel *

Kongresszusi táska (elôzetes regisztráció esetén) *

Kongresszusi összefoglalók, névkitûzô *

Részvételi igazolás *

Nyitófogadás, kávészünetek * *

A Bankett vacsorát és az ebédet a részvételi díj nem tartalmazza. 

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS
A Szervezô Bizottság kedvezményes áron biztosít szállodai elhelyezést a részt-
vevôknek. A várható létszámhoz képest elegendô szoba áll rendelkezésre, melyek 
kiosztása a megrendelések beérkezésének sorrendjében történik.

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek és tartalmazzák a reggelit és az adókat.
A szállodákról részletes információ a www.asszisztencia.hu honlapon található!
Az árak Ft-ban értendôk.

Szálláshely egyágyas 
szoba

kétágyas 
szoba háromágyas szoba

 1á 2á Pótágy 

Ramada Hotel & Resort 
www.ramadabalaton.com 15 000 17 500     

ArtCafé Panzió 
www.blueocean.hu/artcafe 7 500 12 000 4 000

    
 
     

REGISZTRÁCIÓ
On-line mód
A jelentkezés az Asszisztencia Kft.  
weboldalán keresztül on-line regisztrációval   
mûködik. Címünk: www.asszisztencia.hu

Hagyományos mód
A mellékelt Jelentkezési Lap kitöltésével 
és az Asszisztencia Kft. címére való 
visszaküldésével.

Mindkét esetben hivatalos visszaigazolást 
küldünk Önöknek az igényelt csekk, illetve 
átutalási számla kíséretében.

TÁRSASÁGI 
PROGRAMOK

2007. november 29.  
csütörtök
20:00 Welcome party

2007. november 30.  
péntek
20:00 Bankett vacsora
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FONTOS TUDNIVALÓ
Csak a megadott határidôig és az elôzetesen foglalt szobakontin-
gens mértékéig tudjuk garantálni a szállásfoglalást a megadott felté-
telekkel. Határidô utáni foglalások esetén kérjük, lépjen kapcsolatba 
velünk és mi természetesen igyekszünk ez esetben is segíteni.

Szállásfoglalás és szállás díj befizetésének  
határideje:          2007. szeptember 28.

Figyelem! A fenti határidô után érkezô lemondások esetén 1 éjszaka kötbért  
számítunk fel. A ki nem fizetett szobák foglalását a fenti határidôn túl sajnos nem 
tudjuk biztosítani! 

FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS
A beérkezett on-line Jelentkezési lapon megrendelt szolgáltatásokat az adatok  
rögzítését követôen visszaigazoljuk. A visszaigazoláshoz megküldjük az Ön által  
a fizetéshez igényelt postai csekket, illetve átutalási számlát.
Ha költségeit intézete, szponzora vagy cége fizeti, kérjük, pontosan jelölje meg  
a Jelentkezési lap megfelelô rovatában a számlázási nevet és címet, valamint a kapcsolat-
tartó nevét és telefonszámát, mivel számlánkat utólagosan nem módosíthatjuk.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni:

ASSZISZTENCIA Szervezô Kft
A banki átutaláson, illetve a postai csekk feladóvevényén kérjük, minden esetben  
tüntesse fel a jelentkezô nevét és a ’SZÁJ’ feliratot.

Banki átutalás esetén a fizetéseket az alábbi számlaszámra kérjük teljesíteni:
ErsteBank Rt. 1132 Budapest, Váci út 48. 
Bankszámlaszám: IBAN (HUF) 
HU34 1199 1102-0215 7225-0000 0000 
SWIFT: GIBAHUHB

RÉSZVÉTELI DÍJ LEMONDÁSÁNAK 
FELTÉTELE
Csak az Asszisztencia Kft-nek címzett, 2007. október 29-ig beérkezett írásos  
lemondások vehetôk figyelembe. A megadott határidô elôtt beérkezô lemondások 
esetén a befizetett részvételi díjat 20% adminisztrációs költség levonásával fizetjük 
vissza. A határidô után beérkezett lemondások esetén visszafizetésre nincs mód.



HATÁRIDÔK

2007. szeptember 28. Absztrakt beküldési határidô

2007. szeptember 28. Szállásfoglalás és szállás díj  
 befizetésének határideje

2007. október 19. Elôadások visszaigazolása

2007. október 29. Részvétel lemondásának határideje

Ramada Hotel & Resort Lake Balaton

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 14.


