
 

Kérjük jól olvashatóan kitöltve, visszaküldeni a szervező iroda részére: 

CONGRESS & HOBBY SERVICE  -  6701 Szeged, Pf.: 1022   -  Fax: 62-450-014  -  e-mail: mszt@congress-service.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előadó szerző adatai: 
 

�-Prof.  �-Dr. Név: ..…………………..……................................................      Pecsétszám: ........................................……....... 
 

Munkahely:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
. 

� - otthoni   vagy    � - munkahelyi  levelezési cím:  
 
.......................................................................................................................................................................……..………......................................... 
    ir. szám    város                    utca                                         házszám 
 

Telefon: (.......) ..................……..……….   Mobil: (……) ……….............…..……….   Fax: (........)..................………..…………  
 

E-mail: …………….....................…........................................................................................................................................................................ 
 

 

Prezentáció formája (Választását jelölje a  � -ben  � -szel.):        
 

� - előadás     � - poszter  � - kurzus előadás: ...................................................... kurzusra 
 

A prezentáció címe: ....................................................................................................................................................................................……. 
 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

A szerző(k) neve: ........................................................................................................................................................................................……. 
 

A szerző(k) munkahelye: .........................................................................................................................................................................……. 
 

.........................................................................................................................................................................................................................................  
 

Témakör:.................................................................................................................................................................................................................... 
A kurzusok szervezőit kérjük, hogy kurzusukat jelentsék be egy összefoglaló leadásával, ami tartalmazza a kurzus témáját, célkitűzését, valamint az 
előadások felsorolását (az összefoglalót az mszt@congress-service.hu e-mail címre küldjék meg). 
 

 

Anyagi érdekeltség – kérjük ezt a pontot, valamelyik válasz bejelölésével, feltétlenül töltsék ki! 
� A szerzőknek nincs anyagi érdekeltségük az absztraktban és az előadásban érintett eljárásokkal, termékekkel kapcsolatban. 
                         

� A kongresszusra beküldött absztraktot, illetve az abban leírt munkát, kutatást, eljárást a következő cég támogatta:  
 

……………………………………….………………………  Kérjük az előadás nyitólapján egyértelműen jelezze ezt egy dián.      
 

Dátum:..........................................................    Aláírás:........................................................................................ 
 

 

Formai követelmények: 
A Kongresszus témájához kapcsolódó előadás-kivonatokat magyar és angol nyelven kérjük beküldeni egy word dokumentumban. Kérjük vegye 
figyelembe, hogy a kongresszusra bejelentett prezentációi közül csak egy tartható meg előadásként. Ennek terjedelme a szerzők listáját és a címet is 
magába foglalóan, a szóközökkel együtt maximum 2200 karakter lehet nyelvenként külön-külön.  
Az előadás-kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott eredmények részletes leírását, a következő tagolásban: Célkitűzés, 
Módszer, Eredmények, Következtetés.  
Esetismertetések leadása folyó szövegként is lehetséges, a fenti tagolás mellőzésével.  
Poszterek: a 2016. évi kongresszuson a korábbi évekhez képest jelentősebb poszter szekciót tervezünk. A Tudományos Bizottság a benyújtott 
absztrakt alapján javaslatot tehet arra, hogy az poszter formájában kerüljön elfogadásra. A nem szorosan a fő témákhoz kapcsolódó prezentációkat 
elsősorban poszter formájában kérjük benyújtani. Még folyamatban van a poszter-szekció szervezése, hogy a poszterek hagyományos módon, vagy 
esetleg elektronikus formában (3-5 Power Point dia két-három percben), vagy mindkét módon bemutatásra kerülhessenek. 
A kongresszus végleges programja, valamint az absztraktok magyar és angol nyelven is megjelennek a Szemészet Supplementumában, melyet 
mindenki a regisztráció során, a helyszínen kap meg.  
Az angol nyelvű összefoglalók lektorálását a Társaság vállalja.  
 

 

Beküldés: Az összefoglalót elektronikus formában küldje meg a szervező iroda részére e-mailen az mszt@congress-service.hu címre, vagy a 
kongresszus honlapjáról feltöltve az „Előadás feltöltés” fül alatt 
 

Beküldési határidő: 2016. március 30. 
 

 

Minta:   A macula szerkezetének változása…….  
 

Nagy László1, Kiss János2, Kovács Éva3  
1Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika, Budapest, 2Debreceni Egyetem OEC Szemészeti Klinika, 3Debreceni Egyetem OEC immunológiai Intézet, 
Debrecen  

 

Célkitűzés: A Macula szerkezetének vizsgálata……………………… 


