
 

Kedves Kolléganők, Kollégák! 

A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság vezetőségének megtisztelő felkérése alapján 

2023. február 2-4. között a Debrecenben szervezzük a Magyar Klinikai 

Neurofiziológiai Társaság 49. Kongresszusát, amelyre szeretettel és tisztelettel 

meghívunk minden kedves Kolléganőt, Kollégát, Asszisztensnőt/Asszisztenst, szimpóziumot 

tartani akaró/kiállítást tervező Céget, valamennyi érdeklődőt. A hagyományoknak 

megfelelően a Magyar Epilepszia Liga vendégszekciója és asszisztensi szekció is szerepel 

a programban.   

A kongresszus időpontjában télen Debrecen, a Nagyerdő különösen szép. Így valószínű a 

hasznos tudományos programokat követően Mindenki kellemes időt tölthet el a városban, 

kihasználva a fürdőváros nyújtotta lehetőségeket is. Reméljük, hogy a 2013-ban szervezett 46. 

Kongresszushoz és az előző években szervezett KNF Szimpóziumokhoz hasonlóan gazdag 

tudományos programot sikerül összeállítani. 

A kongresszus fő szekciói: EEG, EMG, ENG, kiváltott válasz potenciálok, alvásdiagnosztika 

és terápia, a vegetatív idegrendszer és a kognitív funkciók vizsgálata. Felkért előadók az adott 

terület legújabb eredményeit foglalják össze. Az előadóktól is új kutatási eredmények 

bemutatását várjuk, mivel ez nem továbbképző, vagy szinten tartó tanfolyam.  Újdonságként 

tervezünk érdekes, vagy diagnosztikus gondot jelentő esetbemutatást, 5-10 perces 

időtartammal. Várunk ezekre is – lehetőleg fiatalok - jelentkezését. 

A kongresszuson a Nagy Aladár és a Lissák Kálmán díj is átadásra kerül. 
Emellett a MKNFT közgyűlése lesz az előadások végén, ahol elnöki beszámolót követően 

vezetőségválasztás történik. 

 



A KONGRESSZUS HELYSZÍNE 

Debreceni Egyetem ÁOK, In Vitro Diagnosztikai Intézet (IVDI) tanterme (a 10 emeletes 

elméleti tömb mellett, villamos megállótól 50 méterre, valamennyi hotellel villamos köti 

össze). 

JELENTKEZÉS 

Jelentkezési lap kitöltésével (2022. november 1-től a honlapról letölthető lesz) a KNF 

Társaság honlapjáról: 

http://www.mknft.hu (Hírek) web lapon 

A kongresszus szervezését a Congress & Hobby Service Kft.-vel közösen 

végezzük (Congress & Hobby Service Kft * 6701 Szeged, PF. 1022 *) aki 

keresni fogja Önöket. 

E-mail: info@congress-service.hu 

ABSZTRAKT 

A kongresszust mind az orvosok, mind az asszisztensnők részére akkreditáltatjuk. Szükséges 

a főtémákban felkért előadók kivételével az előadó, a munkahely és az előadás címén kívül 

absztraktok küldése is. Az absztraktok terjedelme a 200-250 szót ne haladja meg.  

Ha valaki az esetbemutatási szekcióra jelentkezik, absztrakt nem szükséges, csak a cím, 

előadó, munkahely. 

Formája:  

CÍM  (NAGYBETŰKKEL, Times New Roman, 12 –es betű, bold) 

Előadók neve (dőlt, Times New Roman, 12 –es betű, bold) 

Klinika, intézet (Times New Roman, 12 –es betű 

Beküldési határidő: 2022. december 31. 

Beküldés: fekete@med.unideb.hu címre. Az abszrakt érkezéséről és elfogadásáról 

visszajelzünk 2-3 napon belül. 

További információk a Honlapon folyamatosan követhetőek lesznek. 

Mindenkit Szeretettel várunk Debrecenbe! 

Dr. Fekete Klára    Congress & Hobby Service Kft 

Dr. Fekete István 
   vezetőségi tagok                                                       szervezők 

http://www.mknft.hu/
mailto:fekete@med.unideb.hu

