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Tisztelt Kollégák!
A 60 éves Magyar Onkológusok Társasága (MOT®)
2019. november 28-30-án Budapesten, a Pesti
Vigadóban rendezi XXXIII. Országos Kongresszusát.
A magyar rákgyógyítás elősegítése céljából a MOT®
jelenleg több, mint 1300 regisztrált taggal, a korszerű
onkológiai elveknek megfelelően, nemzeti értékként,
1957-től egyesíti a rákkutatástól és diagnosztikától
a sokszakmás terápián át a rehabilitációig a hazai
onkológiai ellátásban résztvevő orvosokat és
szakdolgozókat.
Integráló társaságunk elnöki tisztét jelen ciklusban az
onkológiai-sebészet képviseli, rávilágítva a szakterület
hazai fejlődésének alapvető szükségességére.
2018-ban a MOT® hivatalosan egyesült a Magyar
Onkológusok
Gyógyszerterápiás
Tudományos
Társaságával
(MAGYOT),
amely
meghatározó
szakmai szekcióként erősíti tovább társaságunkban
a multidiszciplináris együttműködést. Nemzeti
összetartozásunkat alapelvként kezelve a MOT® és
az Országos Onkológiai Intézet “Viribus unitis” néven
onkológiai tanulmányi programot indított a Kárpátmedence onkológus kollégái számára, illetve a társaság
onkológiai kutatóit szekcióba szervezte az innováció
és a jövő onkológiájának elősegítése céljából. A
kongresszus évében jelenik meg a Magyar Nemzeti
Rákellenes Program (MNRP). A kormányprogram
korszerű szakmai iránymutatás korunk népbetegsége,
a rákbetegség ellen, melynek megvalósítása közös
célunk, erkölcsi kötelességünk.
Soron következő országos kongresszusunk szakmai
programja is a fenti, a nemzetünk egészségéért
közösen tenniakaró, szakembereket és erőforrásokat
egyesítő alap-célunkat tükrözi. A kongresszus
a leggyakoribb onkológiai megbetegedéseket
szervrendszerenként, multidiszciplináris szemlélettel,
a legújabb hazai és nemzetközi eredmények
bemutatásával kívánja tárgyalni, de foglalkozik a ritka
daganatok korszerű diagnosztikájával és ellátásával
is. A kongresszus tematikája aktív részvételhez
kíván teret adni a MOT® szekcióiban koncentrálódó
szaktudásnak, így szeretettel és érdeklődéssel
várjuk a Gyógyszerterápiás Tudományos Szekció, a
Szakdolgozói-, az Onkopszichológiai és Rehabilitációs
Szekció, a Fiatal Onkológusok Szekciója tagjainak
szakmai előadásait, de a kor elvárásainak megfelelően
stratégiai partnerként szerepelnek a betegszervezetek
és a szakmapolitika (MNRP) is. A kétéves ciklust lezáró
kongresszus egyben társaságunk legnagyobb ünnepe
is, ahol büszkén emlékezünk és hálával köszöntjük

az elmúlt évtizedekben a MOT-ért kimagasló munkát
végző kollékákat, hazai és külföldi díszvendégeinket,
és a hagyományiankat követve átadjuk a 2018-as
és 2019-es Krompecher díjakat, valamint hivatalos
folyóiratunk, a Magyar Onkológia 2018. évi legjobb
közleményeinek járó díjakat is. A kongresszuson
kerül sor következő közgyűlésünkre, ahol új elnököt,
elnökséget és vezetőséget, továbbá ellenőrző
bizottságot és főszerkesztőt (Magyar Onkológia)
választunk, hogy munkánk folyamatossága a jövőben
is biztosított legyen.
A szervezőbizottság nevében mindent megteszünk,
hogy hasznos és érdekes szakmai rendezvényt
nyújtsunk
tagjainknak,
melyet
kulturális
programokkal, társasági eseményekkel kívánunk
kiegészíteni, hogy a szakmai érdeklődés mellett a
személyes barátságok elmélyítésére is lehetőséget
nyújtsunk. Minden érdeklődő, rákkutatással, vagy
rákgyógyítással foglalkozó kollegát tudományos
aktivitásra buzdítunk és szeretettel várunk Budapestre
2019. november 28-30-án!

Mátrai Zoltán
elnök

Nagy Péter
főtitkár

FONTOS HATÁRIDŐK
Absztrakt beküldési határidő:
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje:
Absztraktok visszaigazolásának határideje:
Lemondási határidő:

2019. június 10.
2019. június 10.
2019. szeptember 1.
2019. október 1.

A KONGRESSZUS KIEMELT TUDOMÁNYOS TÉMÁI
•
•
•
•
•
•

a molekuláris diagnosztika,
a képalkotó diagnosztika újdonságai,
a multidiszciplináris klinikai együttműködés,
a sebészi onkológia, ezen belül a minimálinvazív- és onkoplasztikus sebészet,
a gyógyszeres onkológia újdonságainak,
(mint pl. immuno-onkológia),
a korszerű sugárterápiának,

•
•

•
•

az onkológiai gyógyszerészet hazai helyzetének,
az életminőség és a gyógyítás eredményeinek
betegközpontú bemutatása
(Patient Reported Outcome Measures, PROMs),
nem utolsó sorban
a pszicho-onkológia, valamint
az alapkutatás és klinikai kutatás
kapcsolatának megjelenítése.

JELENTKEZÉS, ELŐADÁSOK BEJELENTÉSE
Jelentkezni és előadásokat beküldeni kizárólag interneten lehetséges, a konferencia honlapján,
a mot2019.oncology.hu oldalon található on-line jelentkezési és absztrakt bejelentő felületen.
Az elfogadott absztraktok a Magyar Onkológia c. tudományos folyóirat kongresszusi különszámában jelennek meg.
Az absztrakt megjelenésének feltétele a részvételi díj befizetése!

2019. 06. 10.
előtt

2019. 06. 10.
- 11.01.

2019. 11. 01.
után

MOT® tag

30 000 Ft

35 000 Ft

40 000 Ft

Nem MOT® tag

35 000 Ft

40 000 Ft

45 000 Ft

Nyugdíjas MOT® tag;
35 év alatti diplomás MOT® tag
(orvosi és egyéb)

18 000 Ft

25 000 Ft

30 000 Ft

Szakdolgozó MOT® tag, PhD hallgató MOT®
tag, Orvostanhallgató MOT® tag

12 000 Ft

15 000 Ft

18 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

RÉSZVÉTELI DÍJ MEGNEVEZÉSE

A RÉSZVÉTELI DÍJAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK

Orvostanhallgató MOT® tag vagy nem MOT® tag
(nem tartalmaz étkezést és konf. anyagokat)

Tagjaink kedvezményes díjjal történő jelentkezésének feltétele a 2019. évi MOT® tagdíj előzetes kiegyenlítése!
A részvételi díj tartalmazza az előadásokon, valamint a kiállításon való részvételt, a kongresszusi kiadványokat,
a kávészüneteket, az első esti nyitó fogadást, a pénteki ebédet és vacsorát.
Az Orvostanhallgató ingyenes részvételi díj nem tartalmaz konferencia anyagokat, és étkezést. Igénybevételének
feltétele a diákigazolvány, amelynek másolatát (mindkét oldal) az online regisztráció után kérjük elküldeni
a Kongresszusi Titkárság e-mail címére: mot@wecotravel.hu, valamint kérjük, hogy a diákigazolványt a
kongresszusra is hozzák magukkal, mivel a helyszíni regisztráció során is bemutatandó.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
A Kongresszusi titkárság a rendezvény időtartama alatt az alábbi szállodákban biztosít szállást a résztvevők számára.
(A megadott szobaárak tartalmazzák az ÁFÁ-t, az idegenforgalmi adót és a reggelit.)

HOTEL

Egyágyas szoba / éj

Kétágyas szoba / éj

La Prima Fashion Hotel

42 700 Ft

44 400 Ft

Estilo Fashion Hotel

32 300 Ft

34 100 Ft

Mercure Budapest City Center

39 500 Ft

42 300 Ft

Cosmo City Hotel

26 800 Ft

28 600 Ft

SZAKMAI KIÁLLÍTÁS / CÉGES BEMUTATKOZÁS
A kongresszus teljes időtartama alatt az onkológiához kapcsolódó gyártó- és forgalmazó cégek, képviseletek számára
bemutatkozási lehetőséget kínálunk kiállítás, hirdetés, céges szimpózium és egyéb szponzoráció formájában.
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kongresszusi Titkársággal!

SZERVEZŐK / KAPCSOLAT
A KONGRESSZUS FŐVÉDNÖKE:
Kásler Miklós
az Emberi Erőforrások Minisztere

A KONGRESSZUS ELNÖKE, A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE:
Mátrai Zoltán
MOT Elnöke

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Géczi Lajos
Gődény Mária
Horváth Zsolt
Kulka Janina
Küronya Zsófia
Lövey József

Mangel László
Martin Tamás
Nagy Péter
Patyánik Mihály
Pápai Zsuzsanna

A TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG TAGJAI:
Ágoston Péter
Kovács Péter
Boér Katalin
Kulka Janina
Csuka Orsolya
Landherr László
Deák Beáta
Liszkay Gabriella
Fedorcsák Imre
Lövey József
Géczi Lajos
Maráz Anikó
Gődény Mária
Masszi Tamás
Hitre Erika
Mersich Tamás
Hortobágyi Tibor
Novák László
Kahán Zsuzsanna
Oberna Ferenc
A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELÉRHETŐSÉGE:
Magyar Onkológusok Társasága®
Szilágyi Erika
Tel:
+36 1 2248600 / 3679 mellék
Fax:
+36 1 224-8665
E-mail: szerika@oncol.hu

Polgár Csaba
Rubovszky Gábor
Takácsi-Nagy Zoltán
Tímár József
Vincze Borbála

Oláh Judit
Ostoros Gyula
Patócs Attila
Polgár Csaba
Puskás Gabriella
Sávolt Ákos
Szőke János
Szűcs Attila
Zoltán Éva

A KONGRESSZUSI TITKÁRSÁG ELÉRHETŐSÉGE:
Weco Travel Kft.
Várnagy Vera
Tel:
+36 1 266-7032
Fax:
+36 1 266-7033
E-mail: mot@wecotravel.hu

