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Első szerzőként és előadóként szereplő szakdolgozók-
nak nem kell részvételi díjat fizetniük!

Minden számlamódosítás esetén - amennyiben arra 
nem a szervezők miatt van szükség - 1.000 Ft + ÁFA 
adminisztrációs díjat számítunk fel!

(Az éves tagdíj orvosoknak 3.000, szakdolgozóknak 
1.000 Ft. Kizárólag a tagdíj befizetésére szolgáló MSKT-
számlaszám: 10102103-31442204-00000004.)

EBÉD
Ebédlehetőséget szervezetten a Kongresszus helyszí-
nén biztosítunk: 4.200 Ft/fő/alkalom (tartalmazza az 
ÁFA-t). 

SZÁLLÁS
A szervezők szállást a konferencia helyszínén biztosíta-
nak. Kérjük, hogy pontos igényüket a Jelentkezési Lap 
megfelelő rovatában adják meg! A szállást csak a 2016. 
szeptember 14-ig beérkezett befizetés és igény esetében 
tudjuk garantáltan biztosítani. A szobákat beérkezési 
sorrendben töltjük fel. Amennyiben az adott férőhely 
betelt, a szervezők megkeresik Önt a szükséges mó-
dosítás tisztázása érdekében. Természetesen lehetőség 
van a szobáknak a megadottnál hosszabb idejű igény-
bevételére is.

1. a) Economy 1 ágyas szoba: 17.500 Ft/éj. 
1. b) Economy 2 ágyas szobában: 9.800 Ft/fő/éj. 
Az árak tartalmazzák a büfé-reggelit, a wifi-elérést va-
lamint az idegenforgalmi adót és az ÁFA-t. 

PARKOLÁS 
A parkolás egyénileg történik. Tájékoztatásul: a szállo-
da zárt parkolójában (korlátozott számban) 9 és 18 óra 
között a díja a meghirdetés időpontjában 1.800 Ft.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A regisztrációs díjat abban az esetben tudjuk visszatérí-
teni, ha erre vonatkozó igényét 2016. szeptember 15-ig 
írásban eljuttatja az Etalon ’95 Kft-hez. Az adminisztrá-
ciós költségek fedezésére ebben az esetben a díjak 20%-
át számítjuk fel. A fenti határidőn túl nem áll módunk-
ban visszatéríteni a már befizetett összeget, sőt abban az 
esetben, ha a befizetésre még nem került sor, 1 éjszakai 
szállásköltséget - a szállodák kötbérmentes lemondá-
si határidejét figyelembe véve - mindenképpen ki kell 
egyenlíteni.

KIÁLLÍTÁS
Az Etalon ’95 Kft. a konferenciához kapcsolódóan 
gyógyszer, orvostechnikai eszköz, gyógyászati segéd-
eszköz és tudományos irodalmi (stb.) kiállítást szervez. 
Várjuk a cégek érdeklődését!

A Magyar Sebkezelő 
Társaság XIX. 
Kongresszusa



2016. október 21. (péntek)
09:00-13:00 Előadások III.
13:00- Ebéd

A kongresszuson való részvételért adható továbbképzé-
si kreditpontok ügyintézését tervezzük. A részvételről  
a helyszínen igazolást adunk ki.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZERVEZŐ IRODA
Etalon ’95 Kft., Várhegyi László cégvezető, 1311 
Budapest, Pf. 8, E-mail: info@etalon95.hu

HELYSZÍN
Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
A részvételi díj magában foglalja a szakmai programo-
kon való részvételt, a kongresszusi anyagok biztosítá-
sát, a szakkiállítás megtekintését, a kávészüneteket és 
az általános forgalmi adót. A megadott díj br. 1.270 Ft 
közvetített étkezést is tartalmaz. A természetbeni ellá-
tás adóját és járulékait nem a konferencia szervezője 
fizeti, ezért a részvételi díjakban foglalt közvetített ét-
kezések mértékékét a számlán külön feltüntetjük. A re-
gisztrációs díj nem tartalmaz biztosítást, a rendezvény 
ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káresemé-
nyekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Tagdíjat  
2016. augusztus 31.  

előtt befizetők

Tagdíjat  
nem  fizetők

Orvosok 11.000 Ft 16.000 Ft

Diplomások 35 éves kor alatt 7.000 Ft 11.000 Ft

Szakdolgozók 3.000 Ft 5.000 Ft

Rezidens-képzésen résztvevők 5.000 Ft 5.000 Ft

pia előnyeinek felvillantása mellett a gyakorlati bemuta-
tón foglalkozunk az új-intelligens kötszerek- és a komp-
ressziós kezelés nyújtotta szerteágazó lehetőségekkel.  
A fiatal szakorvosok részére kedvezményes regisztrációs 
díjat vezettünk be.

Ismételten 1 napos rezidens-képző tanfolyamot tartunk 
- meghívott előadókkal - október 20-án, amelynek prog-
ramja várhatóan május 31-től a honlapunkon olvasható 
lesz. Szeretnénk, ha részvételükkel emelnék kongresszu-
sunk és továbbképző tanfolyamunk szakmai értékét! 

Az összefoglalók a Társaság folyóiratában kinyomtatás-
ra kerülnek és a http://www.etalon95.hu/mskt címen  
az Interneten is elérhetők lesznek. Az előadásra történő 
jelentkezés kizárólag írásban történhet, amelyek beér-
kezési határideje: 2016. július 30. Az Interneten törté-
nő megjelentetés miatt absztrakt-keretlapot nem kül-
dünk, kérjük, a következő felépítést kövesse: Szerző(k), 
Tudományos fokozat, Intézmény, Város, Előadás címe, 
Összefoglaló (15-20 sor). Poszter bejelentésére nincs 
lehetőség! Az előadás(ok) elfogadásáról legkésőbb 15 
nappal a kongresszus előtt értesítést küldünk.

TECHNIKA
Számítógép és projektor áll rendelkezésre. Az ettől eltérő 
igényeket az előadóknak kell biztosítaniuk, s a jelentke-
zéssel egyidőben a Szervező Bizottságot tájékoztatniuk.

TERVEZETT IDŐBEOSZTÁS

2016. október 20. (csütörtök)
08:45-09:30 Regisztráció
09:30-13:00 Megnyitó, Előadások I.
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-15:00 A Magyar Sebkezelő Társaság Közgyűlése
15:00-17:00 Előadások II.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Kolléganő! Kolléga Úr!

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a 
Magyar Sebkezelő Társaság (www.mskt.hu) XIX. 
Kongresszusára. 

A szervezőmunkába szeretnénk bevonni a társtudomá-
nyok szakmai társaságait, valamint a korszerű kötöző 
anyagokat és gyógyászati segédeszközöket (stb.) gyártó- 
és forgalmazó cégeket is.

Meggyőződésünk, hogy a tudományos program és a kö-
tetlen eszmecserék alkalmat adnak nemcsak a szakmai 
tudás elmélyítésére, mások tapasztalatainak megismeré-
sére, hanem az emberi, baráti kapcsolatok erősítésére is.

Tisztelettel a rendezők:

 Magyar  Orvostechnikai Szövetség
 Sebkezelő Társaság Kötszer Szekciója

TUDOMÁNYOS PROGRAM

Szervező Bizottság: Dr. Farkas Péter, Hanga Péter, 
Prof. Dr. Hunyadi János, Prof. Dr. Juhász István, Dr. 
Kovács L. András, Dr. Mészáros Gábor, Dr. Molnár 
László, Dr. Sugár István

Ebben az évben fő témákat nem adunk meg. Lehetőség 
van 10 perces előadások és 5 perces esetbemutatások 
bejelentésére a sebkezelés tudományágából, beleértve  
a határterületeket és az alternatív gyógymódokat is.  A ta-
valyihoz hasonlóan workshopokat szervezünk, amelyek 
során a negatív nyomásterápia (NPWT), az oxigén-terá-


