
 
 
 
Tudományos információ 

 Dr. Landherr László Dr. Sipos László 
 Uzsoki utcai Kórház Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 
 1145 Budapest, Uzsoki u. 29. 1145 Budapest, Amerikai út 57. 
 telefon: (1) 467-3776 telefon: (1) 251-2999 
 telefax: (1) 467-3776 telefax: (1) 251-5678 
 e-mail: landherr@uzsoki.hu e-mail: lksipos@hotmail.com 
 

Tudományos témák 

Fı téma: elsıdleges és másodlagos központi idegrendszeri daganatok komplex ellátása 
 

További témák:  
• neuropatológia 
• neuroradiológia 
• koponyabázis sebészete 
• gamma knife 
• orbita közeli daganatok irradiációja 
• tüdıdaganatok agyi áttétei kezelésének aktuális kérdései 
• központi idegrendszeri elsı- és másodlagos daganatok kemoterápiája 

 

Tudományos díszvendég: Prof.Dr. René-Olivier Mirimanoff, Lausanne, Svájc 
 

Kongresszusi honlap 

 www.neuroonkologia.hu 
 www.kmcongress.com/manot2007.php 
 

A kongresszusi szervezı iroda címe 

 K&M Congress Kft. 
 1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 
 telefon: (1) 301-2000 telefax: (1) 301-2001 
 e-mail: info@kmcongress.com 
 

Részvételi díjak 

orvos, MOT vagy MaNOT-tag      8 000 Ft/fı 
orvos, nem MOT vagy MaNOT-tag   14 000 Ft/fı 
kísérı         8 000 Ft/fı 

 

A kongresszusra regisztrált orvosok és szakdolgozók számára a kongresszus a 
következıket biztosítja: részvétel a szakmai programon, programfüzet, névkitőzı, 
borkóstolós vacsora október 5-én transzferrel a Tölgyfa Csárdában, kávé. 
 

A Tudományos Ülés programjai csak névkitőzıvel látogathatók. 
 

Kísérık a szakmai programon nem vehetnek részt. 
 

Nappali tagozatos egyetemi hallgatók (elsı nappali alapképzésben, diákigazolvánnyal) 
nem fizetnek részvételi díjat. 



 
 
 
Kredit pontok 

A Tudományos Ülés akkreditálása folyamatban van.  
 

Szakmai kiállítás 

A Kongresszushoz kapcsolódó tudományos kiállításról a kongresszusi szervezıiroda ad 
felvilágosítást. 
 

Szállás  

Hotel Silver Resort**** ( www.silverresort.hu) 
8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 4. 
 

 1 ágyas elhelyezés 22 500 Ft/fı/éj 
 2 ágyas elhelyezés 17 500 Ft/fı/éj 
 Lakosztály (minimum két fı részére) 22 600 Ft/fı/éj 
 

A szobák klimatizáltak, a szobaár tartalmazza a szállást büféreggelivel, a wellness center 
(gızfürdık: tepidarium, caldarium, laconium, frigidarium; Kneipp taposó, meleg vizes 
medence, pezsgıfürdı, aromazuhany, infraszauna, mediterránpihenı, gyermekmedence) 
és a fitness terem használatát. 
 

Étkezés 

 Ebéd október 6-án 4 400 Ft 
 

A részvételi díjak, a szállás és étkezés árai 16,67% ÁFA-t tartalmaznak. 
 

Jelentkezés 
Kérjük, hogy a kitöltött Jelentkezési lapot 2007. szeptember 20-ig szíveskedjen 
visszaküldeni a kongresszusi szervezıirodának, vagy használja az on-line jelentkezési és 
fizetési lehetıséget honlapunkon (www.kmcongress.com). 
 

A jelentkezések feldolgozása számítógépes programmal történik, ezért kérjük, hogy a 
jelentkezési lapot jól olvashatóan (nyomtatott betőkkel vagy írógéppel) töltsék ki. A 
kreditpontok jóváírása az orvosi pecsét száma, illetve a szakdolgozók mőködési 
nyilvántartási száma alapján történik, ezért kérjük, hogy ezt feltétlenül tüntessék fel a 
jelentkezési lapon. Hiányosan kitöltött jelentkezési lap esetén a kreditpontokat nem áll 
módunkban jóváíratni.  
 

Kérjük, hogy a költségviselı a Jelentkezési lapon cégszerő aláírásával igazolja, ha a 
költségeket a munkahely vagy szponzor fizeti. 
 

A szállásra és étkezésre vonatkozó igényeket is a jelentkezési lapon kérjük megadni.  
 

A K&M Congress Kft. a megadott levelezési címre megküldi a megrendelt szolgáltatások 
visszaigazolását. A szolgáltatások díját 2007. szeptember 20-ig kérjük befizetni. A 
megrendelés a díjak befizetésével válik érvényessé. A ki nem fizetett megrendeléseket 
2007. szeptember 20-án töröljük. Korlátozott számban, készpénzfizetés mellett a 
helyszínen is elfogadunk megrendelést az étkezésre.  



 
 
 
Lemondás 
A lemondást írásban kérjük beküldeni a kongresszusi szervezıiroda címére. A korábbi 
befizetések visszatérítése a 2007. szeptember 20-ig beérkezett lemondások esetében a 
befizetett díjak 80%-a. A 2007. szeptember 20 után érkezett lemondások esetében a 
befizetett díjakból visszatérítésre nincs lehetıség. 
 
Fizetés módja 
1) Bankkártyával on-line a www.kmcongress.com honlapon keresztül, biztonságos banki 
vonalon. A bankkártya adatokat csak a bank látja. 
2) Átutalással a K&M Congress Kft.-nek az MKB NyRt.-nél vezetett 10300002-
20342393-70453285 számú számlájára. Kérjük, hogy az átutalási megbízáson a 
résztvevı(k) neve és/vagy a számla sorszáma szerepeljen. 
3) Csekken (kérjük, hogy a csekket jól olvashatóan szíveskedjenek kitölteni; több 
személy együttes jelentkezése esetén a megjegyzés rovatban kérjük az összeg 
részletezését). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


