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Elnöki köszöntô
Nagy örömömre szolgál, hogy hirdethetem a MOT fennállásának 50. évforduló-
ját, és az évfordulóhoz kapcsolódó jubileumi kongresszust, amelyet Budapes-
ten tartunk 2007. november 8-10. között a Budapest Kongresszusi Központban
(1123 Budapest, Jagelló út 1-3.).

Történelmi idôket élünk a rák elleni küzdelemben. A rákkutatás minden terüle-
tén – az alap-, alkalmazott és klinikai rákkutatásban – az utóbbi idôben született
áttörô eredmények alapvetô változásokat hoztak a betegség kialakulásának, oki
tényezôinek megértésében. Az új ismereteknek köszönhetôen nagy fejlôdés ta-
núi lehetünk a daganatos megbetegedések megelôzésében, számos daganatos
betegség diagnózisában és kezelésében. Az utóbbi évtized korábban soha nem ta-
pasztalt fejlôdést hozott a rák elleni világméretû küzdelemben. 

Az alapításának (illetve MOTESZ-bejegyzésének) 50. évfordulóját ünneplô MOT
a hazai onkológia zászlóshajója, küldetésüzenete a rákkutatásra, a szakmai, okta-
tási-képzési és társadalmi feladatok ellátására egyaránt kiterjed. 

2002 óta a MOT az 5700 tagot tömörítô Európai Rákkutató Társaság (EACR) tagja
a brit, spanyol, német és olasz ráktársaságokkal együtt. Hazánkból választották a
közép-európai térség elsô EACR-elnökét 1997-ben. A MOT vezetôit ott találjuk a
legjelentôsebb európai és észak-amerikai ráktársaságok tudományos és stratégiai
programbizottságaiban, az EU-keretprogramok rákkutatási témaprioritásait ter-
vezô és e pályázatokat bíráló bizottságokban. 

25 év után 2006-ban (július 1-4.) ismét a MOT lehetett az EACR-kongresszus há-
zigazdája. A Budapesten szervezett kongresszuson a világ 52 országából látogat-
tak hozzánk rákkutatók és klinikusok. 

A jubileumi MOT-kongresszus a hazai onkológia hagyományosan legrangosabb
eseménye lesz. A Tudományos Programbizottság kitûnô programot állított ösz-
sze. A daganatepidemiológia és a „Europe Against Cancer” program elsôszámú
vezetôjétôl hallhatunk majd elôadást a daganatos megbetegedések és halálozá-
sok európai és világméretû helyzetérôl, várható alakulásáról és a rákellenes küz-
delem aktuális kérdéseirôl. Az ezredfordulóra megcáfolhatatlan tény lett, hogy a
rák bonyolult biológiai rendszerbetegség. A felismerés révén többféle daganatos
megbetegedésben sikerült azonosítani a ráksejtek Achilles-pontját. Ezért a mole-
kulárisan célzott terápiák áttekintése a kongresszus egyik fô témája lesz. Multi-
diszciplináris megközelítésben foglalkozunk az emlôrák, tüdôrák, colorectalis és
fej-nyaki daganatok kutatásának, diagnosztikájának és terápiájának legújabb
eredményeivel, a megelôzés lehetôségeivel. Fórumokat tervezünk a gyermekko-
ri és fiatalkori daganatos megbetegedésekrôl, a mozgásszervi és uro-onkológiai
daganatokról. Elôadásokat hallhatunk az onkológia aktuális bioetikai és jogi kér-
déseirôl, a pszichoszociális tényezôk szerepérôl a daganatos betegségek kialaku-
lásában. Továbbképzô elôadások foglalkoznak a vírusfertôzéssel társult dagana-
tok klinikai menedzselésével, a gyógyszerérzékenység és gyógyszer-rezisztencia
kérdéseivel.

A rendezvény sikerén a Szervezô Bizottság, a Tudományos Bizottság és ipari
partnereink is dolgoznak, amiért ezúton is köszönetet mondok. Az ünnepi
kongresszus megnyitására 2007. november 8-án (csütörtökön) 13 órakor
kerül sor a Budapest Kongresszusi Központ Pátria termében. Kérem, jegyezzék
be naptárjukba a dátumot.

A MOT ünnepi jubileumi kongresszusára minden kollégát, érdeklôdôt szeretet-
tel várunk határokon innenrôl és túlról, biztatva a nagyvilágban élô és dolgozó
magyar onkológusokat, kutatókat is a részvételre.
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TUDOMÁNYOS PROGRAM

Fô témák Daganatepidemiológia, prevenció, rákellenes programok
Molekulárisan célzott terápiák az onkológiában 
Multidiszciplináris megközelítések emlôrákban, tüdôrákban,    

colorectalis és fej-nyaki daganatokban

Fórumok Gyermekkori és fiatalkori daganatok
Mozgásszervi daganatok
Uro-onkológia 
Aktuális bioetikai és jogi kérdések az onkológiában
Pszichoszociális tényezôk és daganatos megbetegedések

Továbbképzô elôadások Vírusfertôzéssel társult daganatok klinikai menedzselése
Gyógyszerérzékenység és gyógyszer-rezisztencia

A kongresszus fôvédnökei Besznyák István, akadémikus
Eckhardt Sándor, akadémikus
Lapis Károly, akadémikus

A kongresszus védnökei Egészségügyi Minisztérium
Országos Onkológiai Intézet: Kásler Miklós, fôigazgató fôorvos
Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium: Szûcs Miklós, elnök

A kongresszus elnöke Oláh Edit, a MOT elnöke

Szervezô bizottság

Elnök Landherr László, a MOT fôtitkára

Tagok Faluhelyi Zsolt, Horváth Zsolt, Nagykálnai Tamás, Rahóty Pál

TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG

Elnökök Oláh Edit, Szentirmay Zoltán

Tagok

Kutatás Csuka Orsolya, Jeney András, Kopper László, Kralovánszky Judit, 
Schaff Zsuzsa, Tímár József

Klinikum Balogh Ádám, Bodrogi István, Czigner Jenô, Dank Magdolna, 
Fekete György, Fodor János, Horváth Ákos, Kahán Zsuzsanna,
Kajtár Pál, Kovács Gábor, Köves István, Landherr László, Láng István,
Lázár György, Mayer Árpád, Nagykálnai Tamás, Naszály Attila,
Polgár Csaba, Pintér Tamás, Remenár Éva, Romics Imre, Rosta
András, Strausz János, Szántó János, Szendrôi Miklós, Takácsi
Nagy László, Thurzó László

Diagnosztika Bak Mihály, Bodó Miklós, Gôdény Mária, Orosz Zsolt, Tóth József, 
Vass László, Vincze Borbála

Prevenció, Ember István, Gundy Sarolta, Ottó Szabolcs, Tompa Anna
Epidemiológia

Rehabilitáció,   Embey-Isztin Dezsô, Muszbek Katalin, Riskó Ágnes
Palliáció, Hospice
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A kongresszus 
részvételi díjai

2007. június 15. elôtt 2007. június 15. után
nem MOT-tagoknak 24.000.-Ft 27.000.-Ft

a MOT-tagjainak 16.500.-Ft 19.500.-Ft
35 év alatti MOT-tagoknak 9.000.-Ft 12.000.-Ft

szakdolgozóknak 7.500.-Ft 9.000.-Ft
nyugdíjas MOT-tagoknak ingyenes ingyenes

napijegy (1 napra, prezentáció nem tartható!) 7.500.-Ft 7.500.-Ft

A fô témakörökhöz a Szervezô Bizottság elôadások és poszter-bemutatók bejelentését várja.
A részletes információk a második értesítôben jelennek majd meg.

A szervezô bizottság címe
(tudományos információk)

Magyar Onkológusok Társasága, 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Telefon: (1) 224-8751, fax: (1) 224-8741, e-mail: garami@oncol.hu

A szervezô iroda címe
(bejelentkezés, összefoglalók, 

szállásügyek, szakmai cégkiállítás)

CONGRESS & HOBBY SERVICE, 6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: (62) 484-531, fax: (62) 450-014, e-mail: info@prof-congress.hu

A kongresszus internet honlapja

http://www.oncology.hu
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