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Elnöki köszöntő

Tisztelt Szemorvos Kolléganők és Kollégák!
Kedves Rezidensek!

Pécs 2016-ban szeretettel várja ismét az MSZT éves 
kongresszusának résztvevőit!

A Magyar Szemorvostársaság 2014 és 2015 évi sikeres kongresszusa 
után 2016-ban ismét Pécs városa ad otthont a magyar szemorvosok 
legfontosabb éves összejövetelének.
A kongresszus helyszíne az eseményhez méltó, jól bevált Kodály Központ, 
és a szomszédos Zsolnay Negyed, ahová a szociális programok egy részét 
szervezzük.

A kongresszus fő témái:
• A szemészet és belgyógyászat határterületei
• A retina és a látóideg betegségei 
•  Legújabb diagnosztikus és terápiás lehetőségek a 

szemészetben

A részvételi díjat a tavalyihoz képest nem emeltük, a rezidensek számára  
pedig ismét igen kedvező, jelképes részvételi díjat és olcsó kollégiumi 
elhelyezést is tudunk biztosítani azért, hogy minél nagyobb számban 
vehessenek részt a rendezvényen.
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A korábbi évek kongresszusaihoz hasonlóan idén is érvényes, hogy egy 
előadó csak egy első szerzős előadást jelenthet be, így az előadások 
számát a Szervező Bizottság segítségével korlátozni kívánjuk azért, hogy 
több idő maradjon diszkusszióra, vitára. Kérem az előadók segítségét is 
abban, hogy a rendelkezésükre álló időt pontosan tartsák be. Idén csak 
két szekciót tervezünk párhuzamosan, ami megkönnyítheti döntésünket 
abban, hogy melyiket válasszuk. 
A „Poszter-szekció” súlyát hangsúlyozandó, a poszterek bejelentésére 
korlátlan lehetőség van. 
A csütörtöki megnyitó és plenáris ülés során adjuk át az MSZT díjait, 
kitüntetéseit az arra leginkább érdemesült magyar kollégáknak, illetve 
akkor avatjuk fel az MSZT új külföldi tiszteletbeli tagjait.

Bízom benne, hogy pécsi tartózkodásuk idén is szakmailag tartalmas, és 
minden szempontból élvezetes, emlékezetes lesz.

A Szervező Bizottság nevében szeretettel várok mindenkit!

Üdvözlettel: Prof. Dr. Biró Zsolt   
egyetemi tanár
az MTA doktora
az MSZT Elnöke                     
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Szervezőbizottság

A KONGRESSZUS ELNÖKE
Prof. Dr. Biró Zsolt

a Magyar Szemorvostársaság elnöke

A KONGRESSZUS FŐTITKÁRA
Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt

a Magyar Szemorvostársaság főtitkára

A KONGRESSZUS TITKÁRA
Dr. Somfai Gábor Márk

a Magyar Szemorvostársaság titkára

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

 

SZERVEZŐ-és PROGRAMBIZOTTSÁG

 

 

Prof. Dr. Berta András (Debrecen) 
Prof. Dr. Biró Zsolt (Pécs) 
Prof. Dr. Facskó Andrea (Szeged) 
Prof. Dr. Hammer Helga (Szeged) 
Prof. Dr. Holló Gábor (Budapest) 
Prof. Dr. Janáky Márta (Szeged) 
Prof. Dr. Kolozsvári Lajos (Szeged) 
Prof. Dr. Kovács Bálint (Kaposvár) 

Prof. Dr. Módis László (Debrecen)
Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt (Budapest) 
Prof. Dr. Németh János (Budapest) 
Prof. Dr. Rácz Péter (Szombathely) 
Prof. Dr. Salacz György (Budapest) 
Prof. Dr. Süveges Ildikó (Budapest) 
Prof. Dr. Sziklai Pál (Szeged)

Dr. Bátor György (Szombathely)
Dr. Kerényi Ágnes (Budapest)
Dr. Lukáts Olga (Budapest)
Dr. Milibák Tibor (Budapest) 

Dr. Récsán Zsuzsa (Budapest)
Dr. Somfai Gábor Márk (Budapest)
Dr. Varsányi Balázs (Pécs)
Dr. Végh Mihály (Szeged) 



5

ÁÁltalános információk

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt 

Semmelweis Egyetem ÁOK, Szemészeti Klinika 
1085 Budapest, Mária u. 39. 

Telefon: + 36 (06) 1 459 15 00/54534 
Fax: + 36 (06) 1 317 90 61 

E-mail: titkarsag.szem@med.semmelweis-univ.hu

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Kodály Központ

Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

A KONGRESSZUS IDŐPONTJA
2016. június 30. – július 2.

A KONGRESSZUS HIVATALOS NYELVE
magyar, angol
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Tervezett program

A KONGRESSZUS TERVEZETT TÉMÁI
- A szemészet és belgyógyászat határterületei
- A retina és a látóideg betegségei
- Legújabb diagnosztikus és terápiás lehetőségek a szemészetben

A KONGRESSZUS TERVEZETT IDŐBEOSZTÁSA

2016. június 30. csütörtök
 „A” Terem   „B” Terem
12.30 Megnyitó, díjátadások    
13.00 Referátumok   
15.30 Tudományos szekció  Tudományos szekció 
16.30 Szimpózium  Szimpózium 
17.45 Tudományos szekció  Tudományos szekció
20.00 Nyitófogadás

2016. július 1. péntek
 „A” Terem   „B” Terem
07.30 Kurzus   Kurzus 
09.30 Plenáris ülés
12.00 Szimpózium  Szimpózium 
13.00 Ebédszünet
13.30 Tudományos szekció  Szimpózium   
    Tudományos szekció 
18.45 Plenáris ülés
20.00 Gálavacsora

2016. július 2. szombat
 „A” Terem   „B” Terem
07.30 Kurzus   Kurzus 
09.30 Tudományos szekció  Tudományos szekció 
13.30 A kongresszus zárása
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Részvételi díjak, számlázás

RÉSZVÉTELI DÍJ 

 2016. április 30. 2016. május 30.  2016. május 30.
 előtt befi zetve  előtt befi zetve  után és a   
                            helyszínen

Társasági tagok 15.000 Ft 17.000 Ft 19.000 Ft
Nem társasági tagok 19.000 Ft 21.000 Ft 23.000 Ft
Nyugdíjasok 9.000 Ft 10.000 Ft 11.000 Ft
Rezidensek  1.000 Ft   3.000 Ft 5.000 Ft
Napijegy 9.000 Ft 10.000 Ft 11.000 Ft
Kísérők 9.000 Ft 10.000 Ft 11.000 Ft

A Magyar Szemorvostársaság tagjának az tekinthető, aki 2016. február 28-ig 
rendezte a 2016. évi tagdíját! 
A rezidens és tényleges nyugdíjas statust megfelelő dokumentumokkal 
kérjük igazolni, az igazolást a Szervező Iroda e-mail címére kérjük elküldeni: 
mszt@congress-service.hu

A társasági tagok, nem társasági tagok és a nyugdíjasok részvételi 
díja az alábbiakat tartalmazza:
• részvételt a szakmai programon
• a szakmai kiállítás megtekintését
• kongresszusi kiadványokat, kitűzőt
• kongresszusi táskát
• kávéfogyasztást a szünetekben
• részvételt a június 30-i nyitófogadáson
A társasági tagok és a nem társasági tagok díjában 12.000 Ft; a nyugdíjasok 
díjában 9.000 Ft közvetített étkezésként kerül továbbszámlázásra.

A rezidensek részvételi díja az alábbiakat tartalmazza:
• részvételt a szakmai programon
• a szakmai kiállítás megtekintését
• kongresszusi kiadványokat, kitűzőt
• kongresszusi táskát
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Részvételi díjak, számlázás

A napijegy az alábbiakat tartalmazza:
• részvételt az aznapi szakmai programon
• a szakmai kiállítás megtekintését
• kongresszusi kiadványokat, kitűzőt
• kávéfogyasztást a szünetekben
• kreditponttal nem jár! (kivéve 3 napijegy megvásárlása esetén)

A kísérők részvételi díjának tartalma:
• részvétel a június 30-i nyitófogadáson
• városnéző program
A kísérők díja közvetített étkezés és társasági programként kerül 
továbbszámlázásra.

REGISZTRÁCIÓ
A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik a kongresszus 
honlapjáról: 
http://congress-service.hu/2016/mszt
Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap 
kitöltésével és visszaküldésével is. 
 



9

Társasági programok

NYITÓFOGADÁS
2016. június 30. (csütörtök) 20.00 - 22.30
A kongresszus helyszínén, a Kodály Központban
Díját a regisztrált résztvevők és kísérők részvételi díja tartalmazza.

GÁLAVACSORA
2016. július 1. (péntek) 20.00 órától
Helyszíne a Zsolnay Kulturális Negyed Pirogránit udvara
Díja: 12.700 Ft/fő

VÁROSNÉZŐ PROGRAM KÍSÉRŐKNEK
2016. július 1. (péntek) 10.00 órától
Díját a kísérők részvételi díja tartalmazza.

EBÉD
Büféasztalos ebéd a kongresszus helyszínén, június 30-án, július 1-jén és július 2-án.
Díja: 3.900 Ft/ebéd

KÁVÉSZÜNETEK
A díjtalan kávé-üdítő fogyasztására szóló jegyeket a kongresszusi büfékben 
lehet felhasználni.

„FUTÁS A LÁTÁSÉRT”
Rajt a Corso Hotel elől: 2016. július. 1. (péntek) reggel 6:30
A nevezési díj 2.000 Ft/fő, melyet a helyszínen készpénzben tudnak 
kiegyenlíteni.
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Prezentációk bejelentése

A Kongresszus témájához kapcsolódó előadás-kivonatokat magyar és angol 
nyelven kérjük beküldeni egy közös word dokumentumban. Az előadás-
kivonatoknak tartalmaznia kell a felhasznált módszerek és a kapott 
eredmények részletes leírását, a következő tagolásban: 
Célkitűzés, Módszer, Eredmények, Következtetés. 
Minden előadó csak egy első szerzős előadást tarthat!

Az előadás-kivonat terjedelme a szerzők listáját és a címet is magába foglalóan, 
a szóközökkel együtt, magyarul és angolul is maximum 2200 karakter lehet. 

Esetismertetések leadása folyó szövegként is lehetséges, a fenti tagolás 
mellőzésével. 

A kongresszus témáihoz kapcsolódó kurzusok bejelentését is várjuk. A 
kurzusbejelentés  összefoglaló leadásával történik, ami tartalmazza a kurzus 
témáját, célkitűzését, valamint az előadások felsorolását. 

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. A poszterek hagyományos módon és/vagy 
elektronikus formában (3-5 Power Point dia két-három percben) is bemutatásra 
kerülnek.

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. 
Előadás, poszter és kurzus bejelentési határidő: 2016. március 30. 



11

Prezentációk bejelentése

BEKÜLDÉS 
Az összefoglalót elektronikus formában küldje meg a szervező iroda részére, az 
alábbi útmutatás szerint:
•  Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz
•  az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat  
•  a szövegfi le ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- vagy láblécet
•  a szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki
•  kérjük, hogy az előadó (posztert bemutató) szerző nevét húzzák alá 
•   több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett számmal jelezzék 

a hovatartozást 
•   Az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, ezért 

kérjük, hogy a doc/docx fi le-t elküldés előtt nevezze át saját nevére! (pld: 
toth_janos_1.doc) 

Előadása összefoglalóját feltöltheti a kongresszus honlapján a 
„Prezentációk bejelentése” menüpont alatt: http://congress-
service.hu/2016/mszt

Interneten e-mail-hez csatolt fi le-ban is elküldheti az összefoglalót 
– ez esetben kérjük, hogy az e-mail tárgyában a kongresszus elnevezését 
feltüntetni szíveskedjék. Az összefoglaló .DOC  fi le-ját az mszt@congress-
service.hu címre jutassa el.

DR. PÁMER ZSUZSANNA DÍJ
A PTE Szemészeti Klinikája 2013-ban fi atalon elhunyt kolléganő, Dr. Pámer 
Zsuzsanna emlékre „Dr. Pámer Zsuzsanna díj”-at hirdet. 
A díjat Bíráló Bizottság ítéli oda az MSZT éves kongresszusán, az előző 
kongresszus óta eltelt egy évben a „Szemészet” című folyóiratban megjelent, 
a retina betegségeivel foglalkozó legérdekesebbnek, legjobbnak tartott 
közlemény szerzőjének. Évente egy díj kerül odaítélésre. A díjazott emléklapot 
kap, a díj pénzjutalommal nem jár.
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Szállodai elhelyezés

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha az Ön által 
bejelölt hotelben már nincs szabad szoba, akkor hasonló kategóriájú hotelben 
biztosítjuk szállását. A lefoglalt hotel pontos nevét és címét a visszaigazolásban 
küldjük meg. A megrendelt szállás a számlán megadott időpontig, előzetesen 
fi zetendő. A megrendelt, de le nem mondott szállás díját - igénybevételtől 
függetlenül - ki kell fi zetni.

SZÁLLÁSDÍJAK 
A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit (kiv. Koch 
Valéria Kollégiumban) és az adókat (Áfa, Ifa).

 1 fő részére 2 fő részére

Corso Hotel Pécs**** 22.000 Ft 25.700 Ft
Hotel Millennium**** 24.100 Ft 27.000 Ft
Boutique Hotel Sopianae**** 15.100 Ft 19.400 Ft
Hotel Laterum****superior 13.500 Ft 20.400 Ft
Hotel Laterum***superior 11.300 Ft 18.300 Ft
Hotel Laterum***standard 9.200 Ft 15.100 Ft
Hotel Palatinus*** standard klímás 19.400 Ft 22.200 Ft
Hotel Palatinus*** standard 18.000 Ft 20.100 Ft
Hotel Palatinus*** economy 15.800 Ft 18.700 Ft
Hotel Árkádia*** 15.600 Ft 18.300 Ft
König Hotel*** 12.300 Ft 16.000 Ft
Ágoston Hotel*** 10.800 Ft 15.200 Ft
Hotel Barbakán*** 13.400 Ft 18.200 Ft
Szinbád Panzió 13.400 Ft 18.200 Ft
Koch Valéria Kollégium (reggeli nélkül) 6.100 Ft 9.400 Ft
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Szálláshelyek

   Corso Hotel Pécs ****
   7626 Pécs, Koller u. 8.
   www.corsohotel.hu

A szálloda a belvárosban található, a kongresszus helyszínétől 5 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a büféreggelit, klíma és internet használatát.
Parkolás: a szemközti Király-ház mélygarázsában 2.000 Ft/autó/éj.

 

   Hotel Millennium ****
   7625 Pécs, Kálvária u. 58.
   www.hotelmillennium.hu

A szálloda a belvárosban található, a kongresszus helyszínétől 10 percnyi autóútra.
Az ár tartalmazza: svédasztalos reggelit, wellness részleg korlátlan használa-
tát, valamint internet használatot.
Parkolás: szobánként egy parkolóhely a mélygarázsban vagy a szálloda előtt 
ingyenes.  

   Boutique Hotel Sopianae ****
   7621 Pécs, Felsőmalom u. 24.
   www.hotelsopianae.hu

A szálloda Pécs belvárosában található, a kongresszus helyszínétől 10 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a reggelit, fi tness és biliárd terem használatát, valamint 
ingyenes internet csatlakozási lehetőséget a szobákban.
Parkolás: korlátozott számban a szálloda udvarában ingyenesen, vagy 
500 Ft/nap áron a szálloda garázsában.
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Szálláshelyek

   Hotel Laterum ****/***
   7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39. 
   www.laterum.hu

A szálloda Pécs külvárosában található, a kongresszus helyszínétől 15 percnyi 
autóútra.
Az ár tartalmazza a reggelit, wellness részleg használatát (élménymedence, 
pezsgőfürdő, trópusi eső, fi nnszauna, infraszauna, gőzkabin), valamint inter-
nethasználatot.
Parkolás: díjmentes, a Hotel előtti, sorompóval zárt parkolóban.

   Hotel Palatinus City Center ***
   7621 Pécs, Király u. 5.
   www.danubiushotels.com/palatinus

A szálloda Pécs sétálóutcáján található, 15 percnyi sétára a kongresszus 
helyszínétől.
Az ár tartalmazza a büféreggelit, valamint a Hotel Palatinus Relax Stúdiójában 
a szauna-használatot.
Parkolás: mélygarázsában 1600 Ft/autó/éj.

    

   Hotel Árkádia ***
   7621 Pécs, Hunyadi János utca 1.
   http://www.hotelarkadiapecs.hu

A hotel a konferencia helyszínétől 10 perc autóútra található.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, valamint szélessávú internet csat-
lakozási lehetőséget.
Parkolás: Belvárosi utcai parkolási lehetőség: 2000 Ft / nap, valamint WIPark 
Parkolóház, mely a szállodától 10 percre található: 2700 Ft / nap.
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Szálláshelyek

   Kőnig Hotel ***
   7621 Pécs, Dr. Majorossy I. u. 3. 
   http://www.konighotel.com

A szálloda Pécs szívében, a történelmi belváros központjában található, a kon-
gresszus helyszínétől 10 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, valamint a wifi - és klímahasználatot.
Parkolás: térítés ellenében a szálloda saját, zárt parkolójában korlátozott 
számban van lehetőség parkolni. 

    Hotel Ágoston ***
   7625 Pécs, Ágota u.11.
   http://www.agostonhotel.hu

A szálloda Pécs belvárosában, csendes helyen található, a kongresszus 
helyszínétől 15 percnyi sétára.
Az ár tartalmazza a reggelit.
Parkolás: díjmentes, a szálloda saját parkolójában.

   Hotel Barbakán***
   7624 Pécs, Bartók Béla u. 10.
   www.barbakanhotel.hu

A szálloda Pécs belvárosában található, a kongresszus helyszínétől kb. 
5 percnyi autóútra.
Az ár tartalmazza a reggelit, valamint a klíma és internet használatot.
Parkolás: díjmentesen, korlátozott számban a szálloda zárt udvarában, vagy a 
hotellal szemben lévő területen.
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Szálláshelyek

   Szinbád Panzió
   7624 Pécs, Klimó György u. 9.
   http://www.szinbadpanzio.hu

A szálloda Pécs belvárosában található, a kongresszus helyszínétől kb. 
4 percnyi autóútra.
Az ár tartalmazza a reggelit, valamint a klíma és internet használatot.
Parkolás: díjmentesen, korlátozott számban a szálloda zárt udvarában, vagy a 
hotellal szemben lévő területen.

    Koch Valéria Kollégium
    7626 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.

A kollégium a vándorgyűlés helyszínétől kb. 5 perces autóútra található.
Az ár tartalmazza a szállást, de nem tartalmazza a reggelit. Minden szoba 
saját fürdőszobával rendelkezik.
Parkolás: korlátozott számban, az épület előtt és mellett lévő parkolóban, ill. a 
közeli utcában ingyenes lehet parkolni.
A Kollégium a Mikes Kelemen utcából nyíló közben van.
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Megközelítés, parkolás

A Kodály Központ címe: 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. (korábban 
Universitas utca)

Pécs parkolási rendje: parkolójegy automatákkal üzemelő zónás parkolási 
rendszer

Pécsi Parkolási Iroda: 7626 Pécs, Király u. 42. B épület
Telefon: 72/805-385
Honlap: www.pecsiparkolas.hu

A Kodály Központnál összesen 111 személygépkocsi díjtalan parkolására van 
lehetőség, melyből 38 parkolóhely az épület előtt, 73 pedig az épület mögött 
található. 

A szervezők javasolják, hogy a nehézkes pécsi közlekedés (sok egyirányú 
utca) és a szűkös parkolási lehetőség miatt elsősorban gyalog, 
tömegközlekedéssel  ill.  taxival  közelítsék  meg  a  kongresszus  helyszínét.
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Pénzügyek

FIZETÉSI HATÁRIDŐK
A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a számlán, ill. a visszaigazolásban 
megadott időpontig fi zetendő.

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, megküldi a közvetlen 
utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és a feltüntetendő megjegyzést, vagy 
az előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát. 

Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fi zeti, kérjük, 
hogy pontosan jelölje meg jelentkezési/megrendelő lapján a számlázási nevet 
és címet, és a költségvállaló cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező 
irodának.
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes 
jogszabályok szerint tüntettük fel. A számlát a jelentkezési lapon megadott 
számlacímzett nevére állítjuk ki, ha nem ad meg külön címzettet, akkor a 
jelentkező nevére és címére állítjuk ki számláját.
A kiállított számlát 2.500 Ft+Áfa kezelési díj ellenében tudjuk más címzett 
nevére módosítani.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Szállásdíja 2016. április 25. előtti módosítás, lemondás esetén teljes 
összegben visszautalásra kerül, 2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj levonásával. 
Ezen időpont után a szálláslemondást nem tudjuk elfogadni, a befi zetett díjat 
nem áll módunkban visszafi zetni.
A részvételi díj, ebéd és gálavacsora díját május 30-ig történt 
lemondás esetén fi zetjük vissza, számlánként 2.500 Ft+Áfa adminisztrációs díj 
levonásával.

A rendezvényt követően a számla módosításának díja 4.000 Ft+Áfa.
A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő 
köteles megtéríteni, még akkor is, ha azokat nem vette igénybe!
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Pénzügyek

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 
A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset-, 
betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és 
valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban 
semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.
 

FONTOS IDŐPONTOK 
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje: 2016. április 30./május 30.
Absztraktok beküldésének határideje:  2016. március 30.
Előadások, poszterek visszaigazolása:    2016. április 30.
Szállás díjmentes lemondási határideje: 2016. április 25.
Részvételi díj, ebéd, gálavacsora díjmentes 
lemondási határideje:  2016. május 30.
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Jegyzetek



A Magyar 
Szemorvostársaság 
2016. évi Kongresszusa
Annual Congress of the Hungarian 
Ophthalmological Society 2016

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME
Prof. Dr. Biró Zsolt
egyetemi tanár
az MTA doktora
az MSZT Elnöke

PTE ÁOK KK Szemészeti Klinika
7624 Pécs, Nyár u. 8.
Tel:  +36-72/ 507-510
Fax:  +36-72/ 507-511
E-mail:  biro.zsolt@pte.hu

KONGRESSZUSI INFORMÁCIÓ:
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.
Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022.
Telefon: +36-62/ 484-531, 484-532
Fax: +36-62/ 450-014
E-mail: mszt@congress-service.hu
Web: http://congress-service.hu

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN
http://congress-service.hu/2016/mszt
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