Útmutató a MONT Kongresszus előadáskivonatainak elkészítéséhez
A tudományos és a technológusi szekcióba benyújtandó szóbeli előadások és poszterek kivonatát a
tudományos közleményeknél szokásos formában kell megírni.

Mindenképpen adjon meg angol nyelvű címet is a kongresszusi honlap megfelelő mezőjében.
Az előadáskivonatokat a magyar nyelvű sablon felhasználásával, docx formátumban mentse le a
feltöltéshez.
Az adatok és kivonatok feltöltését külön útmutatóban részletezzük.

Részletes útmutató
A következő kérdéseket tegye fel magának, és válaszolja meg:
• Mi az előadásom célja?
• Milyen megközelítést használtam?
• Mit találtam?
• Mi a jelentősége az eredményeimnek?
A kivonatot MS Word file-ként írja meg, 12-es Calibri betűtípussal (cím: 14-es, csupa
nagybetűs), egyszeres sorközzel, a mellékelt sablon felhasználásával.
• A szöveg (a cím, a szerzők neve és munkahelye nélkül) nem haladhatja meg a 350
szót.
• A kivonat az alábbi szakaszokat tartalmazza, a megadott sorrendben:
Cím, szerzők, munkahelyeik,
Bevezetés, Módszerek, Eredmények, Következtetés.
• A teljes kivonat férjen rá egy oldalra.
Cím:
Legyen tömör, és világosan fejezze ki az előadás tárgyát egy mondatban.
Legyen figyelemfelkeltő, érdekes, informatív.
Max. 85 betű (szóközökkel), csupa nagybetűvel.
Szerzők neve:
A szerzők keresztnevét is írja ki.
Csillaggal jelölje az előadást tartó szerző nevét, ha nem az első szerző.
Munkahelyek:
Egy-egy új sorban kezdve, számozva sorolja fel a szerzők munkahelyeit.
Bevezetés:
Lehetőleg a kivonat legrövidebb szakasza.
• Mi az, amit már tudunk a kutatás tárgyáról?
• Mi az, amit még nem, ezért meg akartunk vizsgálni, vagy be akarunk mutatni?
Világosan közölje a tanulmány alapfeltevését.
Miért került sor a vizsgálatra?
Módszerek:
Általában a kivonat második leghosszabb szakasza.
Elég információt kell adnia, hogy az olvasó megértse, mit csinált és hogyan.
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Mi volt a kutatás vázlata?
Meddig tartott?
Hogyan voltak a vizsgált objektumok, betegek csoportosítva?
Hogyan nyerték és elemezték az adatokat?

Az alkalmazott eljárások, esetleges vizsgált betegcsoportok leírása.
Mi volt az elvégzett munka?
Eredmények:
A kivonat legfontosabb, leghosszabb szakasza, amelynek tömörsége nem mehet a teljesség
és minőség rovására.
• Mit mondanak az adatok az alapfeltevésről?
• Mik az összefüggések?
• Utalnak az eredmények valami váratlanra?
Írja le pontosan a vizsgálat megállapításait;
további vizsgálatot igénylő "tendenciák" ne szerepeljenek!
Írja le, mit talált, és támassza alá számszerű adatokkal, ha lehet, statisztikai próbával is!
Következtetés(ek):
A tanulmány legfontosabb üzenete, röviden, pontosan megfogalmazva:
• A fő tanulság
• Egyéb lényeges megállapítások
• A téma további kutatásának lehetőségei.
Írja le a vizsgálat eredményéből levonható, logikailag megalapozott, megbízható
következtetéseket.
Miért fontosak a tanulmány megállapításai?
Figyeljen a kivonat logikai összhangjára:
• A következtetés válaszolja meg a bevezetésben feltett kérdést, a célkitűzésre
vonatkozzon.
• A leírt eljárásoknak rendre feleljenek meg a közölt eredmények.
Mellékelünk egy mintát a kivonat formátumára.
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