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Magyar Sugárterápiás Társaság 2021. szeptember 23-25. között a Hotel Club 
Tihanyban rendezi meg következő konferenciáját. 

A Balaton partján, gyönyörű helyen találkozhatunk, ahol minden feltétel 
adott egy színvolanalas tudományos fórum megrendezéséhez és a szabadidő 
értékes eltöltéséhez.Reményeink szerint a konferenciát személyes jelenlét 
mellett tartjuk.

Kiemelt témák: 
• Immun- és sugárterápia
• Modern sugárterápiás technikák

• Tévesztések, hibák a sugárterápiás gyakorlatban

Mindezeken túl természetesen minden sugárterápiával kapcsolatos 
témában várjuk a tudományos összefoglalókat. 

A rendezvény utóakkreditálásra kerül orvosok, fizikusok és szakdolgozók 
számára.

A konferenciánkon tarjuk a tisztújító közgyűlésünket is, ahol minél több 
tagtársunk részvételére számítunk. 

A Hotel Club Tihanyban kerül elhelyezésre mindenki, aki a konferenciára 
jelentkezik. 

Regisztrációs díjakról és a szállásokról bővebb információ:  
mst2021.ementin.hu 

Találkozunk Tihanyban!

Ágoston Péter Maráz Anikó Bellyei Szabolcs
MST elnök MST főtitkár MST leendő elnök
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REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

 2021. július 15-ig 2021. július 16-tól

diplomás MST tagoknak* 30 000 Ft 50 000 Ft

35 év alatti diplomás MST tagoknak* 20 000 Ft 50 000 Ft

asszisztens MST tagoknak* 20 000 Ft 50 000 Ft

nem MST tagoknak 50 000 Ft 60 000 Ft

kísérő családtagoknak 25 000 Ft 25 000 Ft

*MST tagoknak járó kedvezmények igénybevételének feltétele az éves tagdíj befizetése. 

A regisztrációs díj tartalmazza a tudományos programokon való részvételt, a szeptember 24-i ebéd, a kávészüneti 
ellátás, a névkitűző és a programfüzet költségeit, kísérő személynek pedig a kávészüneti ellátást és a szeptember 
24-i ebédet. A részvételi díj számláján bruttó 10.000 Ft étkezésként kerül feltüntetésre 27%-os ÁFA tartalommal.
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Tudományos programmal kapcsolatos információk:
A kongresszuson előadás megtartására és poszter bemutatására egyaránt lesz lehetőség, melyek 
elfogadásáról Tudományos Bizottság dönt. 

Absztrakt beküldési határidő: 2021. július 15.
Tudományos összefoglalók feltöltése online módon történik az mst2021.ementin.hu oldalon.

Bejelentett előadások (7+3 perc vita) 

Technikai információk az előadás elkészítéséhez:

• A prezentációk preferált formátuma Microsoft PowerPoint 2007 vagy későbbi verzió, kérjük, 
amennyiben ettől eltérő formátumban prezentálnak, ezt külön jelezzék.

• A prezentációk elkészítésénél a 16:9 képarány használatát kérjük, mivel a kivetítő is ebben a 
formátumban dolgozik.

• Amennyiben speciális betűtípust használnának, legyenek szívesek azt is csatolni.

• Amennyiben hang- és/vagy videó bejátszást szeretnének, kérjük, küldjék el a bejátszandó anya-
got is (nagyméretű csatolmány esetén letöltési link használatát kérjük).

• Az előadótermekben a technikusnál a háttérben elhelyezett prezentációs gépet használunk. A 
háttérben elhelyezett gépen a diákat távirányító (prezenter) segítségével léptetheti.

• amennyiben mindenképpen saját gépet szeretnének használni, kérjük erről a pontos típus és 
preferált video kimenet megjelölését.

• A hangosítás pulpitus mikrofonnal történik. 

A posztereket kérjük, PDF formátumban, 1080x1920 pixel felbontásban elkészíteni és e-mailben 
eljuttatni, legkésőbb a kongresszust megelőző héten. 
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SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK

1 ÁGYAS SZOBA  
félpanzióval

2 ÁGYAS SZOBA 
félpanzióval

3 ÁGYAS SZOBA 
félpanzióval

4 ÁGYAS SZOBA 
félpanzióval

Basic szoba  
(hegyre néző, nem balkonos, nem 

klímás)
25.000 Ft/fő/éj 16.500 Ft/fő/éj 14.500 Ft/fő/éj

Standard Plusz szoba 
(parkra néző, nem balkonos, 

klímás)
27.000 Ft/fő/éj 17.000 Ft/fő/éj

Superior szoba 
(balkonos, tóra néző) 32.150 Ft/fő/éj 20.600 Ft/fő/éj

Delux szoba  
(balkonos, tóra néző, klímás) 34.000 Ft/fő/éj   22.500 Ft/fő/éj

Átrium faház  
4 ágyas elhelyezéssel 16.500 Ft/fő/éj

A szállás félpanzióval számláján bruttó 7.500 Ft étkezésként kerül feltüntetésre 5%-os ÁFA tartalommal.

Első szerzős asszisztens MST tagok szállását (kétágyas Basic szobában történő elhelyezés esetén) az MST 
ingyenesen biztosítja.


