
 

 

 

 

 
 

 

ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az összefoglaló elkészítése előtt. 

 

 

Formai követelmények: 

Az egységes formátumú megjelenés érdekében kérjük a következő útmutatók 

betartását: 

 Összefoglalóját „Times New Roman CE” betűtípussal, 12 pontos betű-

mérettel, egyes sorközzel, sorkizárt formátumban készítse el – A/5 mé-

ret (magasság 21 cm, szélesség:14.8 cm) – 2,5 cm-s margókkal) 

 Az előadás/poszter címe: Cég/Intézmény neve a címben nem szerepel-

het. 

 Közvetlenül a cím alá a szerző(k) neve kerüljön (Prof., Dr., és egyéb ti-

tulusok nélkül). Az egységes névmutató miatt a vezeték- és keresztnév 

megadása is szükséges minden szerzőnél! Húzza alá az előadó nevét a 

szerzők közül. 

 A következő sorban az intézet, osztály és a város szerepeljen. Különbö-

ző munkahelyekről érkező szerzőtársak esetén kérjük azokat arab 

számmal sorszámozni. (A sorszámokat a szerzők neve mögött is kérjük 

megadni.) 

 Egy sort kihagyva kezdődjön az előadás összefoglalója. A szövegben 

használt rövidítéseket az első említésnél definiálni szükséges. Tábláza-

tokat tartalmazhat az összefoglaló, ha ezek nem lépik túl a keretet. Gra-

fikonok, képek, fotók nem kerülhetnek az összefoglalóba. 

 
 

BEKÜLDÉSI TUDNIVALÓK: 

Kérjük, elkészült összefoglalóját e-mailen csatolt fájlként, szerkeszthető for-

mában küldje el a fame2016.pecs@gmail.com e-mail címre. Illetve feltöltheti on-

line felületünkön: http://pcongress.hu/CongressAbstract/index/62.  
 

Faxon vagy levélként, valamint a határidőt követően küldött összefoglalót nem 

áll módunkban elfogadni. 

 

Az összefoglalók beérkezési határideje: 2015. április 20.  

 
 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy az absztraktakban minél részletesebben tüntessék fel kutatási 

eredményeiket, hogy a bírálók meggyőződhessenek a munka szakmai kivá-

lóságáról.  

A határidő után beküldött, vagy nem megfelelő formátumú, illetve mérési 

eredményeket nem tartalmazó összefoglalók sajnos kimaradnak az abszt-

rakt kötetből 

Absztrakt nyelve: magyar vagy angol 
 

Minta:  

 

 

 

A vena femoralis thrombosis gyakorisága a gyalogkakukkok köré-

ben 

 

Kovács János,(1) Fekete Péter,(2) Fehér Béla,(3) 

 

Fejér Megyei Szent György Kórház, I. Belgyógyászat,(1) Székesfehér-

vár, Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika,(2) Patológiai In-

tézet,(3) Szeged 

 

Az összefoglalónak konkrét adatokat kell tartalmaznia a következő fel-

osztásban:  

 

Bevezetés 

Anyag és módszer 

Eredmények 

Következtetés 

 

A szövegben használt rövidítéseket az első említésnél definiálni szük-

séges. Táblázatokat tartalmazhat az összefoglaló, ha ezek nem lépik túl 

a keretet. Grafikonok, képek, fotók nem kerülhetnek az összefoglalóba 
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