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TISZTELT KOLLÉGÁK!
A Magyar Sebész Társaság Vezetősége 2021. augusztusában azt a döntést hozta, hogy a 2022. évben a Szekciók 
tarthatnak kongresszusokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti 
Szekció soron következő, XXIX. Kongresszusának újra Debrecen adhat otthont 2022. szeptember 8-10. között, 
a Kölcsey Központban. Reményeink szerint hagyományos formátumú kongresszust, emlékezetes eseményt 
tudunk tartani. 

Alapvető fontosságúnak tartjuk a klinikum, a kutatás és az oktatás szakmai egységét. A sebészet és a kísérletes 
sebészet együttműködése, párbeszéde, az oktatás és a tréning az elmúlt évtizedek hagyományain alapulva 
különleges szimbiózist, összetartozást jelent. Ennek jegyében állítjuk össze a tudományos programot is. A fő 
témák között szerepel a kísérletes sebészeti intézetek/tanszékek hét évtizedes története, küldetése, Nagyjaink 
emlékének felidézésével. Megjelennek a hagyományos kutató sebészeti témák, több sebészeti szakterület, 
kapcsolódó kísérletes modellek, az oktatási elvek, módszerek és technológiai újdonságok egyaránt.

A Kongresszuson kerül átadásra a Szekció Díja, a Petri Gábor Emlékérem, valamint a legjobb fiatal sebész kutató 
előadó számára a Professzor Dr. Furka István Sebész Kutatói Emlékdíj.

A rendezvényünkhöz csatlakozik a Magyar Egészségügyi Szimulációs Társaság is, hiszen a szimulációs oktatás 
utóbbi néhány évben bekövetkezett nagyléptékű fejlődése -talán nem túl merész állítás- sem valósulhatott 
volna meg a kísérletes sebészeti intézetek, tanszékek nélkül, amelyek sok évtizede manuális készségfejlesztéssel 
is segítik az operatív medicinát, a szakmát szolgáló kutatómunka mellett. Ez a párbeszéd, ez a szimbiózis is 
fontos a közös úton minden generáció képviselőivel. 

Mindig szükség van a mesterek, mentorok, tapasztalt kollégák útmutatására, és mindig szükség van a fiatal 
generáció elhivatott, lelkes, ambiciózus munkájára, megújító ötleteikkel gazdagított együttműködésükre. 
Bízunk benne, hogy a Kongresszus hatékony alkalmat nyújt mindehhez.

Tisztelettel, szeretettel várjuk Önöket Debrecenben!

Prof. Dr. Németh Norbert
a kongresszus elnöke



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A KONGRESSZUS VÉDNÖKEI
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán 
a Debreceni Egyetem rektora
Prof. Dr. Mátyus László 
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
dékánja
Prof. Dr. Szabó Zoltán 
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke
Dr. István Gábor 
a Magyar Sebész Társaság elnöke

A KONGRESSZUS ELNÖKE 
Prof. Dr. Németh Norbert

A KONGRESSZUS 
TISZTELETBELI ELNÖKE 
Prof. Dr. Mikó Irén

A KONGRESSZUS TITKÁRA
Dr. Deák Ádám

Dr. Bezsilla János
Dr. Botos Ákos
Dr. Fazekas László Ádám
Dr. Hevér Tímea
Dr. Klárik Zoltán
Dr. Kóti Csaba

Dr. Lesznyák Tamás
Dr. Maróti Péter
Dr. Mohammad Al-Smadi
Dr. Rendeki Szilárd
Dr. Tamás Róbert
Dr. Tóth Imre

Dr. Tóth Lajos Barna
Dr. Ványolos Erzsébet
Dr. Varga Zsolt
Baráth Barbara
Mátrai Ádám Attila
Varga Ádám

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Dr. Boros Mihály
Dr. Bursics Attila
Dr. Damjanovich László
Dr. Érces Dániel
Dr. Ferencz Andrea
Dr. Furka Andrea
Dr. Gamal E. Mohamed
Dr. Gasz Balázs
Dr. Hardi Péter
Dr. Harsányi László
Dr. Horváth Örs Péter
Dr. Jancsó Gábor

Dr. Kaszaki József
Dr. Kékesi Violetta
Dr. Kupcsulik Péter
Dr. Lantos János
Dr. Lázár György
Dr. Mikó Irén
Dr. Nagy Tibor
Dr. Nemes Balázs
Dr. Oláh Attila
Dr. Pető Katalin
Dr. Sándor József
Dr. Szabó Andrea

Dr. Szabó Györgyi
Dr. Szántó Zalán
Dr. Szentkereszty Zsolt
Dr. Szijártó Attila
Dr. Szokoly Miklós
Dr. Takács Ildikó
Dr. Tóth Dezső
Dr. Varga Gabriella
Dr. Vereczkei András
Dr. Wéber György 

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG



A KONGRESSZUS HELYSZÍNE 
Kölcsey Központ
Cím: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.
Telefon: + 36 52 518 400
E-mail: info@fonixinfo.hu
https://kolcseykozpont.hu/

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
Prof. Dr. Németh Norbert
tanszékvezető
Debreceni Egyetem ÁOK
Sebészeti Műtéttani Tanszék
Telefon: +36 52 411 717 /55226
E-mail: nemeth@med.unideb.hu

A PETRI GÁBOR 
EMLÉKÉREM DÍJAZOTTJAI
Dr. Kékesi Violetta
Prof. Dr. Wéber György

FŐ TÉMAKÖRÖK
• Kísérletes sebészeti intézetek/tanszékek 

története, Nagyjaink
• Oktatás, tréning: elvek, módszerek, technológiai 

újdonságok
• Iszkémia-reperfúzió, sokk, szepszis
• Érsebészeti, mikrosebészeti kísérletes modellek
• A gasztrointesztinális traktus sebészete: kutatás 

és klinikum
• Parenchymás szervek sebészete: kutatás és 

klinikum
• Plasztikai és rekonstrukciós sebészet: kutatás és 

klinikum
• Új technológiák, anyagok és eszközök a 

sebészetben
• Kísérletes sebészet az állatorvostudományban
• Varia

KÜLFÖLDI MEGHÍVOTT ELŐADÓK
Prof. Dr. Eiji Kobayashi 
Jikei University, Tokyo, Japán
Prof. Dr. René H. Tolba 
RWTH Aachen University, Németország

AKKREDITÁCIÓ 

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére SE-TK/2022.II/00076-es kódszámon akkreditált. Sikeres tesztírás 
esetén orvos résztvevők 48 kreditpontot szerezhetnek; a kreditpontok az OFTEX portálon feltüntetett 
szakképesítéseknél szakma szerinti pontszámként kerülnek jóváírásra. 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyermeksebészet;  
2. mellkassebészet; 3. plasztikai (égési) sebészet; 4. sebészet; 5. szívsebészet.



ABSZTRAKT FELHÍVÁS
A tudományos összefoglalók elküldése online történik a www.convention.hu 
oldalon történő mezők kitöltésével és elküldésével, maximum 2.500 karakter terjedelemben. A rendszer 
automatikus visszaigazolást küld a beküldőnek.
Választható előadásmódok: szóbeli, poszter, videóprezentáció. 
A beküldött összefoglalók bírálata anonym módon, előre meghatározott szempontok alapján történik.
Szóbeli előadások tervezett időtartama: 7 perc előadás +3 perc diszkusszió. 
A poszter prezentációk (csak elektronikus poszter) közül a tudományos bizottság által kiválasztott poszterek 
kerülnek bemutatásra.
A poszterprezentációk időtartama: 3 perc előadás +2 perc diszkusszió, a többi poszter folyamatosan 
megtekinthető lesz a Kongresszus helyszínén. Video prezentációk bejelentésére is lehetőség nyílik. 3-5 
perces narrált filmek beküldését kérjük innovációról, technikai trükkökről, szövődmények megoldásáról. Az 
elbírált filmek egy szekcióteremben kerülnek folyamatos bemutatásra a kongresszus teljes időtartama alatt.

Az absztraktok beküldési határideje: 2022. június 01. - 23:59

A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe 
venni.
Az előadások, poszterek, videók elfogadásáról 2022. június 30-ig írásbeli értesítést küldünk, 
e-mailen.
A jelentkezők számától függően a szervezők fenntartják a jogot, hogy bizonyos szóbeli előadásokat, 
poszterprezentáció formájában fogadjanak el.  
Technikai lehetőségek: A konferencia-teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.
Prezentációk formátuma: Microsoft Powerpoint prezentáció 16:9 formátum, beágyazott videók wmv 
formátum.

REGISZTRÁCIÓ 
A tudományos program és az összes kísérő rendezvény kizárólag a regisztrációban kapott névkitűzővel és 
meghívókártyával látogatható, melyhez szíves megértésüket kérjük. A helyszíni regisztráció időpontja: 
2022. szeptember 8-án, csütörtökön, 08.00-19.00 között, és2022. szeptember 9-én, pénteken 08.00-19.00 
között és 2022. szeptember 10-3n szombaton 08.00-12.00 között lehetséges.



REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
(a regisztrációs és fakultatív ellátási díjak ÁFA-t tartalmazzák)
A vonatkozó törvényi előírások a részvételi-, kávészüneti-, étkezési-, program-, és szállásköltségek részletezését írják elő, így a számlán külön sorban 
kerülnek feltüntetésre. A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól) törvénynek megfelelően: “Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben 
felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat” (kérjük a fenti rendelkezés figyelembevételét a támogatáskor).

2022.08.01.  
előtti fizetéssel

2022.08.01.   
utáni fizetéssel

Helyszíni 
fizetéssel

Regisztrációs díj 35 év alatti orvosok 
számára (MST fizetett tagsággal) 30.000 Ft/fő 40.000 Ft/fő 50.000 Ft/fő

Regisztrációs díj 35 év feletti orvosok 

számára (MST fizetett tagsággal) 40.000 Ft/fő 50.000 Ft/fő 55.000 Ft/fő

Regisztrációs díj orvosok számára 
(nem MST tagsággal) 55.000 Ft/fő 60.000 Ft/fő 65.000 Ft/fő

Regisztrációs díj szakdolgozók számára 10.000 Ft/fő 12.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő

Regisztrációs díj orvostanhallgató, Ph.D. 
hallgató, nyugdíjas résztvevők számára 
(ellátást nem tartalmaz)

díjmentes díjmentes díjmentes

Kísérő regisztrációs díj 15.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK 
(nem része a regisztrációs csomagnak opcionális szolgáltatások)

2022.08.01.  
előtti fizetéssel

2022.08.01.   
utáni fizetéssel

Helyszíni 
fizetéssel

Nyitófogadás csütörtök díjmentes díjmentes díjmentes

Ebéd csütörtök / péntek / szombat 6.500 Ft /fő /nap 6.500 Ft /fő /nap 6.500 Ft /fő /nap

Bankettvacsora péntek 12.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő -

A résztvevők regisztrációs díja tartalmazza: a tudományos programon való részvételt, kiállítás 
megtekintésének lehetőségét, programfüzetet, nyitófogadást, kávészüneti ellátást (az éttermi vendéglátást a 
számlán külön sorban 10.000 Ft értékben fogjuk feltüntetni).



SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
Szállást a rendezvény weboldalán (www.convention.hu) jelzett szállodákban tudunk biztosítani. A 
szállásfoglalás egyénileg történik.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A regisztráció on-line történik (www.convention.hu). Az on-line regisztráció lehetősége a rendezvény előtt 5 
nappal megszűnik, ezt követően már csak a helyszínen lehetséges a jelentkezés.
Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban kapott díjbekérő szerint, kérjük cégünk 
bankszámlaszámára a szolgáltatásokra vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A közleményben 
kérjük a kapott díjbekérő számát feltüntetni - számlát az összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön 
által megadott számlacímre.
Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással kifizetni, úgy a weboldalon található 
költségvállaló nyilatkozatot kérjük, cégszerű aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen! 
Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. 
Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses jogviszony. Amennyiben 
a regisztrációban megrendelt szolgáltatások nem kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a 
rendezvényen történő részvételt megtagadhatja.
A Convention Budapest Kft. az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó befizetett összegről 
elektronikus számlát állít ki a vendég által megadott számlázási címre, amely számlát 
a megadott e-mail címre küldi el elektronikusan. Számlát csak megadott címre tudunk 
kiállítani, befizetésének beérkezése után. Számlát módosítani csak adminisztrációs költség 
ellenében áll módunkban. Amennyiben nem jelöl meg külön számlázási címet, a számlát 
automatikusan a résztvevő nevére állítjuk ki.
Regisztrációs díjának visszafizetése – annak elküldése után – 2022. augusztus 8-ig kötbérmentesen, de 
adminisztrációs díj fizetésével lehetséges. Ezután a kötbér 100%-os.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,  
ABSZTRAKT KÜLDÉS, ONLINE REGISZTRÁCIÓ:

WWW.CONVENTION.HU

TECHIKAI INFORMÁCIÓ 
Papp Zsombor

szervezés, szponzoráció
Mobil: +36 30 996 7081

E-mail: zspapp@convention.hu

Lesti Bendegúz
regisztráció, absztraktok

Mobil: +36 30 182 4939
E-mail: blesti@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13. I. emelet. 

www.convention.hu

http://www.convention.hu
mailto:zspapp%40convention.hu?subject=
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