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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.

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-bejegyzésnek) 50. évfordulóját ünneplô MOT a
hazai onkológia zászlóshajója, 2002 óta az Európai Rákkutató Társaság (EACR)
tagja. Hazánkból választották a közép-európai térség elsô EACR elnökét. 2006-
ban ismét a MOT lehetett az EACR kongresszus házigazdája.

A jubileumi MOT-kongresszus a hazai onkológia hagyományosan legrangosabb
eseménye lesz. A Tudományos Programbizottság kitûnô programot állított ösz-
sze. Elôadásokat hallhatunk majd a szakma legkiválóbb hazai és nemzetközi kép-
viselôitôl a daganatos megbetegedések és halálozások európai és világméretû
helyzetérôl, várható alakulásáról és a rákellenes küzdelem aktuális kérdéseirôl.
Az ezredfordulóra megcáfolhatatlan tény lett, hogy a rák bonyolult biológiai
rendszerbetegség, amelynek több molekuláris célpontját sikerült azonosítani.
Ezért a molekulárisan célzott terápiák áttekintése a kongresszus egyik fô témája
lesz. Multidiszciplináris megközelítésben foglalkozunk az emlôrák, tüdôrák,
colorectalis- és fej-nyaki daganatok kutatásának, diagnosztikájának és terápiájá-
nak legújabb eredményeivel, a megelôzés lehetôségeivel. Fórumokat tervezünk
a gyermekkori és fiatalkori daganatos megbetegedésekrôl, a mozgásszervi és
uro-onkológiai daganatokról, az onkológia aktuális bioetikai és jogi kérdéseirôl, a
pszichoszociális tényezôk szerepérôl a daganatos betegségek kialakulásában. To-
vábbképzô elôadások foglalkoznak a vírusfertôzéssel társult daganatok klinikai
ellátásával, 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. A kongresszus
megnyitására 2007. november 8-án 9 órakor kerül sor a Budapest Kongresszusi
Központban. 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.

Prof. Dr. Oláh Edit
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A KONGRESSZUS TUDOMÁNYOS PROGRAMJA
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 (14 éves korig és 15-24 éves korig)
Mozgás- és támasztószervi daganatok (csont, lágyrész, ízület)
Uro-onkológia 
Bioetikai és jogi kérdések az onkológiában
Pszichoszociális tényezôk és a daganatos megbetegedések

Továbbképzô elôadások Víruseredetû daganatok ellátása
Gyógyszerérzékenység és gyógyszer-rezisztencia

TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG
Elnökök Oláh Edit, Szentirmay Zoltán

Tagok

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

Klinikum Balogh Ádám, Bodoky György, 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,
Polgár Csaba, 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, Epidemiológia Ember István, Gundy Sarolta, Ottó Szabolcs, Tompa Anna

Rehabilitáció,   Embey-Isztin Dezsô, Muszbek Katalin, Riskó Ágnes
Palliáció, Hospice

A kongresszus helyszíne Budapest Congress & World Trade Center (BKK)
1123 Budapest, Jagelló út 1-3. 

A kongresszus idôpontja 2007. november 8-10.

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

Szervezôbizottság elnöke Landherr László, a MOT fôtitkára

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

Szakdolgozói bizottság Avramucz Csaba, Heinczinger Orsolya, Lehoczkyné Hanyecz Katalin,
Szalai Márta, Szigeti Annamária, Zatkóné Puskás Gabriella
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MOT hírek

A KONGRESSZUS TERVEZETT PROGRAMJA

2007. november 8. csütörtök

900 - „50 éves a MOT” kiállítás megnyitása
A cégkiállítás megnyitása

900 – 1300 Cégszimpóziumok
1400 - 1900 Ünnepélyes megnyitó

Krompecher elôadás
Külföldi vendégek elôadása
Tiszteletbeli tagok köszöntése

1900 – Fogadás

2007. november 9. péntek

830 – 930 Plenáris elôadások / szakdolgozói szekció
930 - 1300 Bejelentett elôadások

1300 – 1700 Bejelentett elôadások, poszterdemonstráció
1700 – MOT-közgyûlés*
1930 – Gálavacsora

2007. november 10. szombat

830 – 930 Plenáris elôadások
930 – 1300 Bejelentett elôadások, szakdolgozói szekció ülése

1300 – 1800 Bejelentett elôadások, poszterdemonstráció

Általános információk

*A közgyûlés (2007. november 9-én, pénteken 1700 órakor) egyben tisztújító jellegû is lesz, azon csak
annak van szavazati joga, aki tagdíját rendezte. A helyszínen tagdíj befizetésére már nincs lehetôség.

A kongresszus részvételi díjai

2007. július 31. elôtt 2007. július 31. után
a MOT-tagjainak 16.500.-Ft 19.500.-Ft

nem MOT-tagoknak 24.000.-Ft 27.000.-Ft
35 év alatti MOT-tagoknak 9.000.-Ft 12.000.-Ft

szakdolgozóknak 7.500.-Ft 9.000.-Ft
MOT-tag szakdolgozóknak (november 10-én) ingyenes

nyugdíjas MOT-tagoknak ingyenes
Ph.D. hallgatóknak ingyenes

napijegy (1 napra, prezentáció nem tartható!) 7.500.-Ft
kísérô családtagoknak 9.000.- Ft

Az aktív résztvevôk részvételi díja magában foglalja a tudományos programokon és a szakmai kiállítá-
son való részvételt, a kongresszus kiadványát, a november 8-i nyitó fogadást, valamint a kávé-, frissítô-
fogyasztást és a szervezési, lebonyolítási költségeket. A regisztrált kísérô családtagok jogosultak részt
venni a megnyitón és az azt követô fogadáson.

Regisztráció

A kongresszusi regisztráció a Magyar Onkológusok Társasága internetes oldaláról elektronikusan tör-
ténik (http://www.oncology.hu/mot2007). 

Társasági tagok részére kongresszusi regisztrációra „Felhasználónévvel/Jelszóval” történt bejelent-
kezést követôen van lehetôség!

Kérjük, ellenôrizze a tagnyilvántartásban szereplô adatait, és ha szükséges, aktualizálja azokat, mi-
elôtt bejelentkezne a kongresszusra. Fontos, hogy adja meg minden adatát: címét, orvosi pecsétszá-
mát, telefon/telefax-számait. Az Ön által kizárólagosan használt saját e-mail-cím pontos megadása kü-
lönösen fontos, mert elektronikusan csak így tudjuk elérni Önt.

Nem társasági tagok is bejelentkezhetnek elektronikusan a kongresszusra: ehhez „Orvos, egészségügyi
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szakember”-ként regisztrálniuk kell magukat a MOT adatbázisában. A regisztrációt 48 órán belül visszaiga-
zoljuk és ezt követôen a kapott „Felhasználónév”-vel, illetve „Jelszó”-val már be lehet lépni a Web-
rendszerbe, be lehet jelentkezni a kongresszusra, de a regisztráció NEM jelent egyben társasági tagságot is!

A 2007. október 15. után, illetve a helyszínen jelentkezô résztvevôknek a Kongresszusi Iroda túlje-
lentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a kongresszusi anyagokat, illetve a társasági progra-
mokon való részvételt. Kérjük ezért, hogy részvételi szándékát idôben jelezze.

Ha jelentkezésével kapcsolatban bármilyen probléma adódik, vagy ha társasági bejelentkezési ada-
tait nem tudja, kérjük, írjon egy e-mailt a support@oncology.hu címre.

Kongresszusi bejelentkezését követôen a jelentkezésével kapcsolatos minden ügyben (módosítás,
kérés, lemondás) a szervezô iroda info@prof-congress.hu e-mail-címére írjon.

Prezentációk bejelentése: A kongresszus fô témáihoz, a meghirdetett fórumokhoz és egyéb témákban
elôadások és poszterek bemutatása jelenthetô be. A bejelentett prezentációk elfogadásáról, illetve
besorolásáról, az elôadások idôtartamáról a Tudományos Bizottság dönt és errôl az érintettek külön
értesítést kapnak. A prezentációk bejelentését a szervezôk csak abban az esetben veszik figyelembe, ha
a részvételi díj és az összefoglaló a megadott határidôig beérkezik. Az elfogadott elôadások és poszterek
összefoglalói a Magyar Onkológia folyóirat kongresszusi számában megjelennek.

A Szervezô Bizottság minden prezentációról (felkért elôadások, bejelentett elôadások és poszterek)
egy oldalas, magyar vagy angol nyelvû összefoglalót vár az abstract kategória megjelölésével. Az
összefoglalókat is elektronikus úton kell beküldeni, a kongresszusi bejelentkezés alkalmával, vagy azt
követôen, legkésôbb 2007. július 31-ig. 

Az elôadók technikai lehetôségei: A prezentációk bemutatásához számítógépet és projektort
biztosítunk (MS Office PowerPoint). Az esetleges egyéb technikai eszközigényt kérjük, jelezze külön e-
mailben.

Poszterbemutatás: A poszterek a kongresszus teljes idôtartama alatt kiállításra kerülnek a Budapest
Kongresszusi Központ Galéria szintjén. A posztereket szerzôik a poszterséták alkalmával mutathatják
be. A posztertáblák mérete: 100x120 cm (álló forma). 

Továbbképzés: A kongresszus elôadásait orvosok részére az elméleti továbbképzésre vonatkozó
rendelet alapján a MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága, asszisztensek részére az Egészségügyi
Szakképzô és Továbbképzô Intézet (ETI) minôsíti – az akkreditálás folyamatban van.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy orvosok részére a kreditpontok igazolásához feltétel az orvosi
pecsétszám – kérjük, hogy bejelentkezésekor pontosan adja meg.

Szakmai kiállítás: A kongresszus idején az érdekelt gyártó-forgalmazó cégek, vállalkozások szakmai
termékbemutatóra várják a résztvevôket. A kiállítással kapcsolatos ügyekben a Congress & Hobby
Service minden felvilágosítást megad (tel: 62-484-531, fax: 62-450-014, e-mail: info@prof-congress.hu).

Társasági programok, étkezések: Megnyitó fogadás 2007. november 8-án este 800 órakor a Budapest
Kongresszusi Központban, Gálavacsora (fakultatív program, ára: 10.500.- Ft). 

Zenés-mûsoros program 2007. november 9-én 2000 órától a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban
(1146 Budapest, Városliget-Vajdahunyad Vár). 

Ebéd: A kongresszus helyszínén november 8-9-10-én fakultatív ebéd-lehetôséget ajánlunk. Az ebéd
ára: 5.000.- Ft/alkalom. 

Szállás: A kongresszus idejére a Novotel Congress Budapest szállodában lefoglaltuk a szükséges
szállodai szobákat. Kérjük, szállásigényét bejelentkezése alkalmával jelezze. A szállásmegrendelések
elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. A költségek befizetéséhez számlát vagy csekket
küldünk. A megrendelt szállás elôzetesen fizetendô a megadott idôpontig. A megrendelt, de le nem
mondott szállás díját – igénybevételtôl függetlenül – ki kell fizetni.

Pénzügyek – számlázás: A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülô számlán az
érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a rendezvény
végéig, legkésôbb 2007. november 10-ig lehetséges, az eredeti számla-példány visszajuttatása mellett.
Ezen idôpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.

Felelôsség- és egyéb biztosítás: A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak
baleset-, betegség-, poggyász- és felelôsségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése
esetén a szervezôknek nem áll módjukban semmilyen felelôsséget vagy kártérítést vállalni. 

Lemondási-módosítási feltételek: Lemondást kötbérmentesen kizárólag írásban (e-mail üzenet vagy fax)
fogadunk el, legkésôbb 2007. szeptember 10-ig. Ezt követôen a részvételi díjat már nem áll módunkban
visszatéríteni és felszámítjuk az esetleges kötbéreket is. A megrendelt szolgáltatások elektronikus
rendszeren keresztül történô módosítását kötbérmentesen 2007. szeptember 10-ig garantáljuk. Az ezen
idôpont után bejelentett módosítások esetén az esetlegesen felszámított kötbért ki kell fizetni. 
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A szervezô bizottság címe
(tudományos információk)

Magyar Onkológusok Társasága, Garaminé Kôkúti Katalin, 
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
http://www.prof-congress.hu

Társ-szervezô iroda

Connections 2000 Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 18., 
Telefon: 1-209-0380, Fax: 1-209-9334, e-mail: conn2000@conn2000.hu,
http://www.conn2000.hu.

Fontos határidôk

kedvezményes jelentkezési határidô 2007. július 31.
abstractbeküldési határidô 2007. július 31.
abstractelbírálási határidô 2007. szeptember 15.
abstractelfogadás visszaigazolása 2007. szeptember 30.
lemondási határidô 2007. szeptember 30.
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