
Igen Tisztelt Kollégák! 
 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014-es sikeres rendezvényünk után 2015 tavaszán 

ismét megrendezzük a Balaton fővárosában a hazai magánorvos társadalom legnagyobb 

szakmai kongresszusát, a IV. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum-ot. 

 

A kongresszust a Semmelweis Egyetem SE-TK/2015.I./00021 számon akkreditálta, a 

résztvevők szabadon választható tanfolyamként 48 kreditpont jóváírására jogosultak. 

 

A magánorvosi ellátás a nemzetközi tendenciáknak megfelelően hazánkban is egyre 

jelentősebb tényezője az egészségügynek. 

 

2015-ös rendezvényünkhöz a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság (MEST) is 

csatlakozott, így kongresszusunk az alábbi rendezvényeknek ad otthont, a felsorolt szakmai 

szervezetek együttműködésével: 

 

 

IV. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum 2015. 

X. Magyar Magánbőrgyógyász Kongresszus – Esztétika 2015. (MMKE) 

V. Magyar Magánorvos Kongresszus (MAOOSZ) 

MPHEST Esztétikai Szekciójának Országos Konferenciája 

Magyar Szexuális Medicina Társaság IV. Kongresszusa (MSZMT) 

Magyar Magán Gasztroenterológusok Társasága III. Konferenciája (MMGT) 

Magánszemorvosok Közhasznú Egyesületének II. Konferenciája (MASZKE) 

Rendező társszervezet: Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság (MEST) 

 

 2015. április 17-19. 

Siófok, Hotel Azúr 

 

 

Rendező és közreműködő szakmai szervezetek: 

Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 

Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 

Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság Esztétikai Szekciója 

(MPHEST) 

Magyar Szexuális Medicina Társaság (MSZMT) 

Magyar Magán Gasztroenterológusok Társasága (MMGT) 

Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete (MASZKE) 

Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság (MEST) 

 

 



Rendező Bizottság: 

Dr. Kovács János (elnök) 

 

Dr. Bene László 

Dr. Fekete Ferenc 

Dr. Gamal Eldin Mohamed 

Dr. Seres András 

Dr. Stehlich Gábor 

Dr. Szemerey István 

Dr. Traub Alfréd 

 

 

Akkreditált, pontszerző rendezvényünk jó alkalmat teremt a szakmaspecifikus és 

interdiszciplináris előadások meghallgatásán túl a rendező szervezetek közötti kooperáció 

javítására, a Kollégák számára pedig szakmai és baráti kapcsolataik építésére, elmélyítésére 

is. 

 

Kiemelendő a kongresszus interdiszciplinaritása, hiszen a különböző szakterületek között 

rendkívül sok a közös téma, átfedés, így reményeink szerint a részt vevő Kollégák nagy 

hasznát veszik majd a sokféle, gyakorlatorientált előadás meghallgatásának. 

 

A rendezvényen közös érdekvédelmi-szakmapolitikai napot is tartunk, ahol az 

érdekérvényesítés lehetőségei mellett a praxis menedzsment kérdései is terítékre kerülnek. 

Ezen nap integráns részét képezi a Magánorvosok Országos Szövetségének védnöksége alatt 

összeállított program, mely többek között a magánorvosi gyakorlat és az egészségügyi 

szolgáltatók érdekvédelmének gyakorlati lehetőségeit boncolgatja. 

 

A szakmai program fáradalmainak kipihenését és a résztvevők közötti kapcsolatteremtés 

megkönnyítését szolgálják azok a színvonalas társasági programok, melyeken szeretettel 

látunk minden érdeklődőt.  

 

Bízunk benne, hogy az érintett szakmai területeken dolgozó Kedves Kollégák, a szervezetek 

tagsága átérzik az érdekképviselet és szakmai képzéseink sikerének fontosságát, és nagy 

számban tisztelik meg jelenlétükkel kongresszusunkat, szeretettel várjuk Önöket! 

 

 

A Rendező Bizottság nevében kollegiális üdvözlettel és őszinte nagyrabecsüléssel: 

 

 

Dr. Kovács János 

A MAOOSZ és az MMKE elnöke  


