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TiszTelT KollégáK!

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság IX. Kongresszusát 2016. november 17-
19. között Budapesten rendezzük. A kongresszus a korábbi évek hagyományait 
követve - az onkológia nemzetközi szaktekintélyeinek segítségével –  lehetôséget 
kíván nyújtani a klinikai onkológia legmodernebb vívmányainak megismerésére, 
illetve a hazai klinikai onkológiai ellátás tudományosan feldolgozott eredményeinek 
értékelésére.  Jelmondatunk “Céltudatosan a gyógyítás útján” mellyel a célzott 
terápiák tudatos alkalmazására szeretnénk utalni.

A kongresszus fô témaköreit az adott területek legkiválóbb külföldi képviselôi 
tekintik át hazai szerzôk elôadásainak kíséretében. Kiemelt figyelmet fordítunk 
az immunterápiák, a lágyrész szarkómák és a gasztrointesztinális traktus dagana-
tainak kezelésére. 
A kongresszus keretében az onkológiai szaknôvérek valamint a gyógyszerészek 
számára is külön szekciót szervezünk.  
Elôzô rendezvényeink során kiemelkedô sikert arattak az egésznapos gyógyszer-
gyártói szimpóziumok illetve mindkét napon a tudományos programot megelôzô   
“reggelizô” szimpóziumok. Ezért a IX. kongresszushoz kapcsolódóan ismét a 
legújabb gyógyszerekkel elért eredményeket összegzô szponzorált elôadásokat 
szervezünk.

Hagyományosan a rendezvényhez kapcsolódóan ez alkalommal is megszervezzük 
a háziorvosi onkológiai továbbképzô szemináriumot. 
2014. november 16-án a betegszervezetekkel együttmûködve immár kilencedik 
alkalommal csatlakozik a kongresszushoz a  „Daganatos Betegek Napja”.

A kongresszuson elhangzó elôadások kivonatait a Magyar Klinikai Onkológiai 
Társaság hivatalos folyóiratában a “Klinikai Onkológia” címû tudományos 
folyóirat  különszámában jelentetjük meg.

A Társaság vezetôsége bízik a kongresszus sikerében, melynek garanciája 
a tagság és a kollégák aktív közremûködése. Sok szeretettel hívunk minden, 
a klinikai onkológia területe iránt érdeklôdô szakembert a Magyar Klinikai 
Onkológiai Társaság IX. Kongresszusán való részvételre.

2014. június

Pajkos Gábor Bodoky György
az MKOT elnöke a kongresszus elnöke

szeRVezÔ BizoTTság
Bodoky György, a Kongresszus elnöke
Pajkos Gábor, az MKOT elnöke

MKoT VezeTÔségi TAgoK
Baki Márta (Budapest)
Al-Farhat Yousuf (Szekszárd)
Dank Magdolna (Budapest)
Hideghéty Katalin (Szeged)
Hornyák Lajos (Veszprém)
Lakatos Gábor (Budapest)
Landherr László (Budapest)
Nagy Zsuzsanna (Budapest)
Oláh Judit (Szeged)
Pintér Tamás (Gyôr)
Révész János (Miskolc)
Szánthó András (Budapest)
Szondy Klára (Budapest)

TUDoMáNYos TiTKáRság
Bodoky György
Egyesített Szent István és Szent László Kórház,
Onkológiai Osztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.
Tel: (1) 455 8273; Fax: (1) 455 8107
E-mail: bodokygy@hungarnet.hu

A TáRsAság HoNlAPJA
www.mkot.hu

KoNgResszUsi iRoDA
CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429 0146, 312 1582; Fax: (1) 429 0147
Honlap: www.congressline.hu
Révhegyi Zoltán (kiállítás és szponzoráció)
revhegyi@congressline.hu
Gaitz Éva (regisztráció, szállásfoglalás)
gaitz@congressline.hu

SZERVEZÔK

01 02



A KoNgResszUs HelYszíNe
groupama Aréna Rendezvényközpont
1091 Budapest, Üllôi út 129.

Megközelítés, parkolás:
A Groupama Aréna 10 percre a Belvárostól helyezkedik el, a 3-as metro 
és 1-es villamos Népliget megállójánál. A belföldi és nemzetközi buszpályaudvar 
is ugyanitt található. Az Aréna rendezvényközpontja és annak mélygarázsa 
autóval mind az Albert Flórián útról mind az Üllôi útról megközelíthetô.

Parkolási lehetôség a stadion fôbejárata elôtt korlátozott számban áll rendelkezésre, 
ezért kérjük a kongresszus vendégeit, hogy a stadion mélygarázsát használják 
ahol ingyenes parkolást biztosítunk.

A KoNgResszUs HiVATAlos HoNlAPJA
www.congressline.hu/mkot2016

elÔADás, PoszTeR összefoglAlóK BeKülDése
Absztrakt leadás kezdete: 2016. augusztus 1. 
Absztrakt beküldési határidô: 2016. szeptember 25.
Terjedelme: 1400-1800 karakter
Az elôadás idôtartama: 10 perc + 5 perc vita
Poszter méret: 90 cm széles, 120 cm magas
A poszterek nyilvános megvitatásra kerülnek.

A klinikai onkológia bármely területérôl várunk bejelentett elôadásokat vagy
posztereket. Az elôadás kivonatokat nyomtatott formában megjelentetjük.
Az egységes külsô megjelenés és könnyû használhatóság érdekében az 
összefoglalók beadása, 2016. augusztus 1-tôl internetes felületen on-line 
módon történik a www.congressline.hu/mkot2016 honlapon, ahol a leadás 
részletes menete is megtalálható.

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy az összefoglalókat elbírálja, 
átdolgozásra visszaküldje a szerzônek, és/vagy a formáját elôadásról poszterre 
változtassa.

A kongresszus tudományos programjában kizárólag elôzetesen regisztrált 
és részvételi díjat befizetett elôadók szerepelhetnek.

RegiszTRáció

Részvételi díj 2016.10.01. elôtt 2016.10.01. után Helyszínen

MKOT tag 18.000,-Ft 20.000,-Ft 22.000,-Ft

Nem tag 21.000,-Ft 23.000,-Ft 25.000,-Ft

Ifjúsági*, 9.000,-Ft 10.000,-Ft 11.000,-Ft
nyugdíjas

Napijegy 15.000,-Ft 15.000,-Ft 15.000,-Ft
(péntek)

Napijegy 10.000,-Ft 10.000,-Ft 10.000,-Ft
(szombat)

Nôvér fórum 0,-Ft 0,-Ft          0,-Ft

Gyógyszerész 0,-Ft 0,-Ft          0,-Ft
fórum

Kísérô 11.000,-Ft 12.000,-Ft 13.000,-Ft

Kiállító 15.000,-Ft 15.000,-Ft 15.000,-Ft

A részvételi díj 27% áfa-t tartalmaz. *35 év alatt
A részvételi díj 5.550,- Ft/fô/nap közvetített étkezést tartalmaz.

A részvételi díj tartalmazza a kongresszuson való részvételt, a kongresszus 
kiadványait, a kiállítás megtekintését, kávészüneteket, ebédeket. 
A kísérôi részvételi díj tartalmazza a részvételt a fogadáson és díjkiosztó ünnepségen 
1 fô részére, valamint a programban megjelöltek szerint kávészünetet, ebédet.  
A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, 
étkezéseken, kitûzôt és a programfüzetet, absztrakt kötetet.
A Nôvér és gyógyszerész fórumon a részvétel ingyenes (elôzetes jelentkezés 
szükséges!) azon a napon, amikor a szakmai program megrendezésre kerül. 
Tartalmazza az aznapi belépést, étkezést, kitûzôt és programot. 
A kongresszus többi napján való részvételhez teljes kongresszusi regisztráció szükséges.
Kiállítói részvételi díj tartalmazza a kiállításon való részvételt, ebédeket, kávé-
szüneteket, programfüzetet, de a tudományos ülésre való belépésre és kreditpont 
megszerzésére nem jogosít. Kizárólag azon cégek vehetik igénybe, akik a 
kongresszuson kiállítói standdal képviseltetik magukat.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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szálloda egyágyas Kétágyas
 Standard/Superior Standard/Superior

Mercure 23.500,- Ft 26.500,- Ft
Budapest Korona****
1053 Bp., Kecskeméti  utca 14.

ibis 19.200,- Ft 21.200,- Ft
Budapest centrum****
1092  Bp., Ráday utca 6.

leonardo 16.000,- Ft/19.000,- Ft 19.000,- Ft/22.000,- Ft
Hotel Budapest****
1094 Bp., Tompa utca 30.

Achat 16.300,- Ft 19.600,- Ft
Premium Budapest****
1101 Bp., Hungária krt. 5.

Hunguest Hotel 15.000,- Ft 17.500,- Ft
Millennium***
1089 Bp., Üllôi út 94.

Hotel city inn*** 14.200,- Ft/16.200,- Ft 16.200,- Ft/18.400,- Ft
1082 Bp., Futó u. 55.

Az árak szobánként és éjszakánként értendôek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA).

A szállás leMoNDási felTéTelei
Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a szervezôirodának.
2016. október 10. elôtt a befizetett szállásdíjat visszafizetjük.
2016. október 10. után nem áll módunkban a szállásköltséget visszafizetni.

TáRsAsági PRogRAM

fogadás (MKoT Díjátadó)
Idôpont: 2016. november 18., péntek 19.30-23.00
Helyszín: Groupama Aréna
Ár: 3.000,- Ft/fô

A Fogadás keretében kerül sor az MKOT 2016. évi kutatási pályázatok 
nyerteseinek kihirdetésére.

JeleNTKezés
Végsô jelentkezési határidô: 2016. november 10., az ezt követôen beérkezô
jelentkezéseket az iroda helyszíni regisztrációként kezeli.

A 2016. november 10. után, illetve a helyszínen jelentkezô résztvevôknek 
a szervezôiroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a kongresszusi 
anyagokat, a társasági programon való részvételt, ezért kérjük, hogy részvételi 
szándékukat idôben jelezzék.

KReDiTPoNT
A kongresszus akkreditációja folyamatban van. 

A RegiszTRáció leMoNDási felTéTelei
Kérjük, hogy lemondási szándékukat írásban jelezzék a kongresszusi irodának.
2016. október 10. elôtt a részvételi díj 90%-át visszafizetjük.
2016. október 10. után nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.

szállásfoglAlás
A kongresszusi iroda a helyszínhez közel található szállodákban foglal szobákat. 
A szállásfoglalásokat a beérkezés sorrendjében tudjuk teljesíteni. 
Szobafoglalás a regisztrációs lapon vagy online módon lehetséges, a szállásdíj 
befizetésével. 

A foglalást a szállásdíj beérkezését követôen igazoljuk vissza.
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2016. NoVeMBeR 17., csüTöRTöK

 18:00-19:15 MKoT iX. Kongresszusi megnyitó
  Tiszteletbeli tag avatás

  Biomarker directed management of colorectal cancer
  Prof. Dr. David J. Kerr
	 	 Nuffield	Division	of	Clinical	Laboratory	Sciences,	
	 	 John	Radcliffe	Hospital,	Oxford,	UK

19:15-  Résztvevôk köszöntése

2016. NoVeMBeR 18., PéNTeK

 10.00-11:00 Novel approaches in the Management of sarcomas
  Robin L. Jones
  Sarcoma	Unit,	Royal	Marsden	Hospital,	London,	UK

11.00-12:30 Szakmai elôadások

 12:30-14:00 Poszter ebéd

 14:00-15:30 MKOT Tudományos pályázat nyerteseinek elôadásai

 15:45-16:45 interactions between the immune system 
  and tumor cells: implications for cancer immunotherapy
  Prof. Radek Spisek, MD., PhD
	 	 Department	of	Immunology	2nd	Medical	School,	
	 	 Charles	University,	Prague,	Czech	Repuplic

	16:45-18:45 Szakmai elôadások

19:30-  Fogadás (MKOT díjnyertes pályázatok kihirdetése)

2016. NoVeMBeR 19., szoMBAT

 10:00-11:00 Treatment of Pancreatic cancer 
  Prof. Dr. Marc Ychou
	 	 Institut	régional	du	Cancer,	Montpellier,	France
 
 11:30-13:30 Szakmai elôadások

2016. NoVeMBeR 16., szeRDA

 09:00-15:40 MKoT oNKológiAi TANfolYAM HázioRVosoKNAK

  Helyszín: Lurdy Ház  

  A  Magyar  Klinikai Onkológiai Társaság onkológiai 
  alaptanfolyama háziorvosok részére. A rendezvény célja 
  a háziorvos szerepének kiemelése a daganatos betegségek 
  kezelése során fellépô mellékhatások ellátásában és 
  a daganatos beteg gondozásában.

 09:50-16:30 DAgANATos BeTegeK NAPJA

  Helyszín: Lurdy Ház

  A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság Kongresszusa
  keretében fórumot teremtünk a daganatos betegek számára.
  A rendezvény során a Gyógyulj Velünk Betegegyesület,
  a Rákbetegek Országos Szövetsége és a Tûzmadár Ház
  összefogásával szakmai elôadások hangzanak el a daganatos
  betegségekben érintetteknek. Az elôadások foglalkoznak a 
  daganat keletkezésének okaival, a kiegészítô táplálkozás 
  valamint a fájdalomcsillapítás lehetôségeivel, a szervpótló 
  mûtétek áttekintésével.

  Kérjük onkológus kollégáinkat, hogy hívják fel betegeik 
  figyelmét az eseményre.

KONGRESSZUSI PROGRAM CSATLAKOZÓ TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK
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Helyszín: Groupama Aréna

2016. NoVeMBeR 17., csüTöRTöK

 09:00-09:55 Sanofi Szimpózium

 10:05-11:00 Servier Szimpózium

 11:00-11:10 Kávészünet

 11:10-12:05 Lilly Szimpózium

 12:05-13:15 Ebéd

 13:15-14:10 Bayer Szimpózium

 14:20-15:15 Novartis Szimpózium

 15:15-15:25 Kávészünet

 15:25-16:20 Janssen Szimpózium

 16:30-17:25 Roche Szimpózium

2016. NoVeMBeR 18., PéNTeK

 08:45-09:40 Bristol-Myers Squibb Szimpózium

2016. NoVeMBeR 19., szoMBAT

 08:45-09:40 Pfizer Szimpózium

2016. NoVeMBeR 17., csüTöRTöK

 10:00-12:30 gYógYszeRész fóRUM

  Helyszín: Groupama Aréna Rendezvényközpont

 14:00-18:00 NÔVéR szAKMAi fóRUM

  Helyszín: Groupama Aréna Rendezvényközpont

  Az onkológiában dolgozó szakdolgozók számára rendezett
  tudományos ülésen a daganatos betegek ápolásával
  kapcsolatosan hangzanak el elôadások. 

  Absztrakt beküldés és megjelentetés feltételei:
  Beküldés határideje: 2016. október 1.
  Beküldés módja: emailben, mellékletként, 
  word dokumentum formában:
  elôadás cím, szerzôk neve, munkahely megjelölése 
  és az összefoglaló szövege.

  Beküldési cím: gaitz@congressline.hu, kérjük jelölni, 
  hogy „Nôvér Fórum absztrakt”
  Terjedelem: 1200-1500 karakter

  A részvétel ingyenes, de elôzetes regisztráció szükséges.

CÉGSZIMPÓZIUMOK
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