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A Tudományos Fórum nem a 2020-ban elmaradt konferencia pótlása, 

mindenki számára nyitott a jelentkezés. Így kérjük a 2020-as Korányi 

Frigyes Tudományos Fórumra jelentkezett hallgatókat, amennyiben 2021-

ben részt kívánnak venni a konferencián, ismét adják le 

jelentkezésüket! 

 

AZ ELŐADÁSOK FELÉPÍTÉSE: az elmúlt évekhez hasonlóan interaktív 

poszterprezentációs versenyt hirdetünk. Minden versenyző egy három 
perces prezentációt tart, melynek célja kizárólag a figyelemfelkeltés, 
bevezetés, nem pedig a tudományos munka minden részletének kifejtése. 

Az összes előadás meghallgatása után kerül sor a diszkusszióra a 
nyomtatott posztereknél. Itt mindenki lehetőséget kap a tudományos 

munka módszereinek, eredményeinek részletekbe menő ismertetésére és a 
zsűri kérdéseinek megválaszolására. A versenyzők munkájának értékelése 

a prezentáció és a poszternél történő diszkusszió alapján történik.       

SZEKCIÓK: 

• Csecsemő- és gyermekkori megbetegedések, neonatológia 

• Kísérletes kardiológia és angiológia 

• Molekuláris onkológia, jelátvitel és szubcelluláris folyamatok 

• Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia, genetika 

• Transzlációs medicina és diagnosztika 

• Operatív medicina 

• Belgyógyászat, konzervatív orvostudomány 

• Neurodegeneratív megbetegedések, ideg- és viselkedéstudományok 

• Képalkotás és nukleáris diagnosztika, radiológia 



• Klinikai kardiológia és pulmonológia 

• Klinikai onkológia és onkodiagnosztika 

• Gyógyszerfejlesztés, biometodika, biológiai modellek, future 

medicine 

A jelentkezés során kérjük a meghirdetett szekciók közül a munkához 

leginkább illőt választani! 

 

TARTALMI ÉS FORMAI KRITÉRIUMOK: 

• NYELV: magyar 

• ABSZTRAKT:  

• cím: maximum 150 karakter(szóközökkel)  

• az absztraktnak tartalmaznia kell: célkitűzés, alkalmazott 

módszerek, kapott eredmények, illetve az azokból levonható 

következtetések  

• paragrafusok hossza: összesen maximum 2300 karakter (szóközökkel)  

• az egyes bekezdések címezése nem elvárás 

• KULCSSZAVAK: a kutatómunkához köthető, magyar nyelvű kulcsszavak 

megadása kötelező. Számuk maximum 5 lehet, forrásuk a MeSH gyűjtemény 

  (https://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). 

• ANYAGI FORRÁSOK: a kutatáshoz használt ösztöndíjak, támogatások 

megjelölése kötelező. 

• ETIKAI ENGEDÉLY: kötelező, amennyiben a kutatáshoz humán alanyok 

(ill. sejtjeik, szöveteik) vagy kísérleti állatok (ill. sejtjeik, 

szöveteik) felhasználása szükséges, továbbá ha betegek adatainak 

prospektív vagy retrospektív gyűjtése a kutatás részét képezi. 

Megadandó: engedély dátuma és száma, az engedélyező intézmény. 

• POSZTEREK: A1-es szabványnak (594 mm széles, 841mm magas) megfelelő, 

tájolásuk álló legyen. 

 

 



A formai követelmények be nem tartása kizárást von maga után.  

Az absztraktok elbírálásakor a bizottság fenntartja a jogot, hogy az 

általa nem megfelelőnek ítélt előadás-kivonatokat visszautasítsa. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szekciók besorolásánál változtatásokkal 

élhetünk! 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS DÍJAZÁS: 

• REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 4000 Ft, ami a helyszínen készpénzben fizetendő. 

• Nem budapesti jelentkezőknek korlátozott számban szálláslehetőséget 

tudunk biztosítani. 

• A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert 

szaktekintélyeket kérünk fel. A legjobb előadók szponzoraink által 

felajánlott értékes díjakban részesülnek, esetenként különdíj 

kiadására is számítani lehet. 

 

BORKÓSTOLÓ: a konferencia első estéjén, 2021. május 6-án (csütörtök) 

várhatóan 18-19 órai kezdettel borászati előadással egybekötött 

élőzenés borkóstolót rendezünk. Az est folyamán meghívott vendégeink 

orvosi/kutatói életpályájukról rövid előadásokat tartanak. 

A rendezvényen való részvételükre feltétlenül számítunk! 

Jelentkezni a regisztrációs íven lehet. A borkóstolón való részvétel 

díja 1500 Ft. 

 

További kérdéseikkel kérjük, keressék a Fórum főszervezőjét! 

MIKLÓS GABRIELLA 

TEL.: +36 70 219 2576 

E-MAIL: 2021kftf@gmail.com 

 

 


