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ÉRTESÍTŐ 

 
 
Kedves Kolléganők és Kollégák!  
 
 
Ezúton szeretnék mindenkit meghívni a Magyar Sebész Társaság Sebészeti Onkológiai Szekciójának 
második országos rendezvényére, amely Szegeden, 2019. május 24-25-én kerül megrendezésre. 
A Szekció a 2017-es első sikeres kongresszusát követően 2018-ban házigazdája lehetett az Európai 
Sebészeti Onkológiai Társaság (ESSO) Budapesten tartott 38. kongresszusának (2018. október 10-12.). 
A budapesti kongresszus az európai társaság történetének egyik legsikeresebb rendezvénye volt, 
amelyen több mint 800 regisztrált résztvevő volt, és közel ötvenen képviselték a Magyar Sebész 
Társaságot is. A szegedi Sebészeti Klinika alapítványa több mint 30 főnek támogatta a részvételét. 
Biztos vagyok benne, hogy a következő szegedi rendezvényünk is nagy érdeklődést fog kiváltani, amely 
lehetőséget ad, hogy áttekintsük eddigi eredményeinket és megismerjük a legújabb kezelési elveket a 
szolid daganatokkal kapcsolatosan. 
A fiatal sebészek aktív részvételét szeretnénk elősegíteni azzal, hogy a kongresszus 35 év alatti legjobb 
előadóinak a szegedi Sebészeti Klinika és a Magyar Sebész Társaság díjat ajánl föl. 
Reméljük, hogy Szeged minden tekintetben kellemes környezetet fog biztosítani a találkozóhoz.  
A Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikája és a Magyar Sebész Társaság Sebészeti Onkológiai 
Szekciója nevében invitálok minden Kolléganőt és Kollégát az aktív részvételre. Bővebb információ és 
jelentkezési lehetőség a kongresszus honlapján: http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019 
 
 
 
Tisztelettel 
 
Prof. Dr. Lázár György 
a kongresszus elnöke 
 
 
 
 
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE 
 

Hunguest Hotel Forrás****  
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24. 
 
A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA 
 

2019. május 24-25. 
 
 
 
 

http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019
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A KONGRESSZUS ELNÖKE 
 

Prof. Dr. Lázár György  
a szegedi Sebészeti Klinika igazgatója 
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika 
6720 Szeged, Semmelweis u. 8. 
Tel.:  +36-62/545-460 
E-mail:  lazar.gyorgy@med.u-szeged.hu 
 
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG  
 

Dr. Ábrahám Szabolcs  

Dr. Bezsilla János  

Dr. Bursics Attila  

Prof. Dr. Damjanovich László  

Dr. Furák József  

Prof. Dr. Harsányi László  

Prof. Dr. Horváth Örs Péter  

Dr. István Gábor  

Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna  

Dr. Kalmár Nagy Károly  

Prof. Dr. Lázár György  

Dr. Lestár Béla  

Dr. Mátrai Zoltán  

Prof. Dr. Molnár Tamás  

Prof. Dr. Németh Gábor  

Prof. Dr. Oláh Attila  

Prof. Dr. Oláh Judit  

Prof. Dr. Oláh Tibor  

Dr. Paszt Attila  

Prof. Dr. Piffkó József  

Dr. Simonka Zsolt  

Dr. Szentkereszty Zsolt  

Dr. Szíjártó Attila  

Prof. Dr. Vereczkei András
 
A KONGRESSZUS TERVEZETT TÉMÁI 

 

• Emlődaganatok sebészete 

• Nyelőcső- és gyomordaganatok sebészete 

• Máj- és hasnyálmirigy-daganatok sebészete 

• A colorectalis rák sebészete 

• Endocrin tumorok sebészete 

• A mellkas, mediastinum onkológiai sebészete 

• Új terápiás modalitások 
 
 

A KONGRESSZUS TERVEZETT IDŐBEOSZTÁSA 

 
2018. május 24. (PÉNTEK) 
 

10.00-13.00 Megnyitó és szakmai program 
13.00-14.00 Ebéd 
14.00-18.00 Szakmai program 
19.00 Nyitófogadás 
 
2018. május 25. (SZOMBAT) 
 

08.00-13.00 Szakmai program 
13.00-14.00 Ebéd 
14.00-18.00 Szakmai program 
18.00- A kongresszus zárása 
19.30- Fakultatív társasági program 
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RÉSZVÉTELI DÍJ 
 

 2019. március 31-ig 2019. április 1-től 

MST tagoknak 35.000 Ft 40.000 Ft 

MST fiatal sebészeknek (35 év alatt) 30.000 Ft 35.000 Ft 

Nem MST tagoknak 40.000 Ft 45.000 Ft 

Kísérőknek 15.000 Ft 15.000 Ft 
 

A részvételi díj tartalmazza: 

• részvételt a szakmai programon 

• a szakmai kiállítás megtekintését 

• kongresszusi kiadványokat, kitűzőt 

• kávéfogyasztást a szünetekben 

• részvételt a május 24-i fogadáson 
A díjakban közvetített étkezésként 15.000 Ft kerül továbbszámlázásra. 
 
A kísérők részvételi díja tartalmazza: 

• részvételt a május 24-i fogadáson 
A kísérők díjában közvetített étkezésként 10.000 Ft kerül továbbszámlázásra. 
 
AKKREDITÁCIÓ 
 

A kongresszus szakorvosok számára hivatalos, pontszerző továbbképző rendezvény.  
A kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van. 
 
REGISZTRÁCIÓ 
 

A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus honlapjáról:  
http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019 

 

 

PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 

A kongresszus témáihoz előadások és poszterek jelenthetőek be. A prezentációk elfogadásáról a 
Szervező Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak. Az előadások és a poszterek 
összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük az info@congress-service.hu e-mail címre legkésőbb 
2019. március 15-ig eljuttatni. 

Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven az alábbiak figyelembevételével 
készítse el:  
 

- álló, A/4es forma, 2,5 cm-es margókkal 
- Times New Roman betűstílus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz 
- az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, hivatkozást 
- ne tartalmazzon semmiféle formázást, fej- vagy láblécet 
- a szerzők teljes neve a keresztnév rövidítése nélkül legyen kiírva 
- az előadó (posztert bemutató) szerző neve legyen aláhúzva 
- több szerző/több munkahely esetén a felső indexben számmal jelölendő az 

egyes szerzők munkahelye 
- az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, ezért kérjük, 

hogy a file neve azonos legyen az első szerző nevével. (pld: toth_janos_1.doc, toth_janos_1.rtf)  
 
 
 
 

http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019
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Az összefoglaló beküldése: 
- Feltölthető a rendezvény honlapján az „Előadás feltöltés” fül alatt:  

http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019 
- Elküldhető interneten email-hez csatolt file-ban.  

E-mail cím: info@congress-service.hu 
Kérjük feltüntetni az e-mail tárgyában az előadó nevét és az „ONKOSEB-19” kódot. 

 
A Szervező Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának meghatározására. Az előadásra történő 
jelentkezést, posztert csak kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadja el. 
 
TÁRSASÁGI PROGRAM 
 
NYITÓFOGADÁS 
Május 24-én, pénteken a rendezvény helyszínén (Hunguest Hotel Forrás). 
Díját a részvételi díj tartalmazza. 
 
 
FAKULTATÍV ÉTKEZÉSEK, PROGRAMOK 
(nem részei a regisztrációs csomagnak, opcionálisan választhatóak) 
 
EBÉD 
Büféasztalos ebéd a kongresszus helyszínén május 24-én és május 25-én 
Díja: 4.900 Ft/ebéd 
 
HALÁSZCSÁRDA VACSORA 
Május 25-én, szombaton  
Díja: 8.800 Ft/fő 
 
BORFESZTIVÁL, HÍDI VÁSÁR 
Május 25-én és 26-án is zajlik még a Szeged legattraktívabb, legnagyobb tömeget vonzó rendezvénye, a 
Szegedi Borfesztivál és Hídi Vásár. Számtalan borász, program, rendezvény kíséri, javasoljuk éljenek a 
lehetőséggel, használják ki ezt a kongresszusunkkal való szerencsés egybeesést!  
 
 
SZÁLLODAI ELHELYEZÉS 
A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. A megrendelt szállás a számlán 
megadott időpontig, előzetesen fizetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - 
igénybevételtől függetlenül - ki kell fizetni. 
 
HUNGUEST HOTEL FORRÁS**** 

 

 

6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.  
Telefon: 62/566-466  
E-mail: hotelforras@hunguesthotels.com  
Honlap: www.hunguesthotels.hu 

  

http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019
mailto:hotelforras@hunguesthotels.com
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A szálloda Újszegeden, a Tisza partján, csodálatos kertvárosi zöldövezetben található. 
Rendkívül szép apartmanjai és standard szobái állnak a vendégek rendelkezésére. A szobaár 
tartalmazza a büféreggelit és a WIFI internet használatot. 
Parkolás: 9.00-21.00 óráig: 150 Ft/szgk./óra, 21.00-9.00 óráig: 70 Ft/szgk./óra.  
Lehetőség van a szálloda oldalán, a szálloda hátsó parkolójában térítésmentes parkolásra is. 
 
 
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (Áfa, Ifa). 

 1 fő részére 2 fő részére 
   

Hunguest Hotel Forrás**** standard 24.800 Ft 34.400 Ft 
Hunguest Hotel Forrás**** apartman 30.200 Ft 41.600 Ft 
 
 
 
Parkolás Szegeden 
Újszegeden a parkolás díjtalan. 
Szeged városában a fizető parkolóhelyeket előre váltott jogosultsággal lehet igénybe venni. A fizető 
parkolás időtartama munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig, valamint szombaton (Mars téren, a Boross 
J., a Pulz, a Csemegi, a Pozsonyi, és a Cserzy M. utcákban) 8:00 órától 12:00 óráig terjed. A városban 
két zóna található (zöld, sárga), melynek színét a parkolótábla alapszíne jelzi. A két színhez 4 zónakód 
tartozik, így parkolás indítás előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy a megfelelő zónakóddal 
szeretné-e indítani parkolását. A minimális parkolási idő 15 perc, a maximális parkolási idő a zöld 
zónában 4 óra, míg a sárga zónában 6 óra. (kivéve napijegy esetén). A jegy nélkül parkoló autókról 
videofelvétel készül, és bírságot kell fizetniük. 
Parkolójegyet néhány egyszerű lépésben az automata érintőkijelzőjének segítségével lehet megvásárolni. 
A parkolóautomatáknál bankkártyával csak egy érintés a fizetés, így minden, Magyarországon 
használható „contactless” bankkártyával tud gyorsan és egyszerűen szelvényt vásárolni. Készpénzben 
pedig csak pénzérmékkel tud fizetni (HUF: 5; 10; 20; 50; 100; 200, EUR: 50 eurócent; 1; 2). 
Parkolószelvény SMS-ben, telefonhívással vagy mobil applikáció segítségével történő megvásárlásával is 
lehetséges. Ennek menetéről tájékozódjon a legközelebbi parkoló automatáról, vagy a 
http://szkt.hu/parkolasinfo oldalán.  
 
Javasolt taxi társaságok: 
Taxi 3: 62/333-333  
Rádió Taxi: 62/480-480 
 
 
FIZETÉSI HATÁRIDŐK 
A részvételi díj, a szállás és az étkezések díja a jelentkezést követően kiküldött számla alapján, ill. a 
visszaigazolásban megadott időpontig, a rendezvényt megelőzően fizetendő. 
 
VISSZAIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS 
 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja és a jelentkezéskor megjelöltek alapján 
megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges bankszámlaszámot, vagy az előzetesen megadott címre 
elküldi az átutalási számlát.  
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy pontosan jelölje 
meg jelentkezési/megrendelő lapján a számlázási nevet és címet, és a költségvállaló cégszerű aláírásával 
küldje vissza a szervező irodának. 
 
MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK 
 

Szállásdíja 2019. március 31. előtti módosítás, lemondás esetén teljes összegben visszautalásra kerül, 
4.000 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. Ezen időpont után a szálláslemondást nem tudjuk 
elfogadni, a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni. 

http://szkt.hu/parkolasinfo
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A részvételi díjat és az ebédek díját 2019. április 15-ig történt lemondás esetén fizetjük vissza, 
számlánként 4.000 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. 
 
Számlamódosítási díj: 4.000 Ft + Áfa. 
A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges. 
 
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő köteles megtéríteni, még 
akkor is, ha azokat nem vette igénybe! 
 
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Szervezőirodánk a hotel, szálláshely szolgáltatásokat és az étkezéseket, vendéglátó szolgáltatásokat 
változatlan formában közvetíti megrendelői felé. A lemondási- és kötbér feltételeket a szolgáltatók 
feltételeihez igazítva alakítjuk ki. 
 
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

A honlapon feltüntetett információk mellett az Adatkezelési tájékoztatóban és az Általános szerződési 
feltételekben foglaltak az irányadóak. 
 
FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 
 

A rendezvény közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és 
felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a 
szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 
 
FONTOS IDŐPONTOK 
 

Absztraktok beküldésének határideje:  2019. március 15. 
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2019. március 31. 
Előadások, poszterek visszaigazolása: 2019. március 31. 
Szállás díjmentes lemondási határideje: 2019. március 31. 
Részvételi díj, ebéd, vacsorák díjmentes lemondási határideje:  2019. április 15. 
 

 
A SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELÉRHETŐSÉGE 

 

Prof. Dr. Lázár György  
SZTE ÁOK Sebészeti Klinika 
6720 Szeged, Semmelweis u. 8. 
Tel.:  +36-62/545-460 
E-mail:  lazar.gyorgy@med.u-szeged.hu 

 
KONGRESSZUSI INFORMÁCIÓ 
 

CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT. 
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda 
6701 Szeged, Pf.: 1022. 
Telefon: +36-62/484-531, 484-532 
Fax:  +36-62/450-014 
E-mail: info@congress-service.hu 

 
 
INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN 
 

http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019 

http://congress-service.hu/rendezveny/onkoseb2019

