


Kedves Kolléganők, Kollégák! 

A Magyar Kontaktológiai Társaság elnöksége úgy döntött, hogy a 
nehézségek ellenére ebben az évben is megszervezi az éves kongresszusát 
és továbbképző tanfolyamát. Az aktualitásoktól függően akár 
hagyományosan (személyes részvétellel), akár online módon kis 
változtatásokkal az előző évi kongresszusunkhoz hasonlóan. Elsősorban 
hagyományos módon szeretnénk megszervezni a kongresszust.  Itt 
szeretnénk köszönetet mondani főként a tavalyi év előadóinak, akik vállalták 
a rendhagyó formához való alkalmazkodást és a szervező Convention cég 
munkatársainak, akik mindent megtettek a változásokat követve  azért, 
hogy a rendezvényünk megvalósuljon. A köszönetnyilvánításnál nem szabad 
megfeledkeznünk azokról a kontaktológiai cégekről sem, akik ebben a 
formában is támogatták a rendezvényünket és szimpóziummal is, segítették 
a tudományos programot. Köszönjük a Magyar Szemorvostársaság Cornea 
Társaságának aktív részvételét is. 
Az ezévi kongresszus immár hagyományosan, egyben továbbképző 
program is, amelynek fő témája a színezett, színes kontaktlencsék, a 
kontaktlencsék kozmetikai, esztétikai célból való alkalmazása. További 
témakörök: az általános  kontaktológia, valamint a szaruhártya, a 
szemfelszín és a könnyszervek betegségei. Ezenkívül a kontaktológia más 
területeiről, határterületeiről bejelentett előadásokat és esetismertetéseket 
is szívesen fogadjuk. Elnökségünk úgy döntött, hogy a kongresszuson 
szereplő előadóknak a részvételi díjat visszautalja. A fő téma aktualitását az 
adja, hogy a kontaktológia, felhasználva a technikai rohamosan fejlődését, 
az igényes festett kontaktlencsék esetében is biztonságos viselésű lencsék 
gyártását biztosítja.  
Társaságunknak a kongresszussal kapcsolatos célkitűzései most sem 
változnak: a legújabb tudományos eredmények ismertetésén kívül nagy 
hangsúlyt fektet a gyakorlati tapasztalatok bemutatására is, nemzetközileg 
elismert kül- és belföldi előadók segítségével. A gyakorlati tapasztalatok 
átadását a kerekasztal megbeszélés formájában történő esetismertetetések 
teszik még színesebbé és hatékonyabbá. Külön szekció és előadások 
tartására kértük fel a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társaságát, mivel 
a cornea és betegségeinek mélyreható ismerete a kontaktológusok számára 



nélkülözhetetlen. Ezenkívül a korábbi kongresszusainkon sikeresen 
megrendezésre került optometrista szekció szervezését ezen a 
kongresszuson is továbbfolytatjuk. A kongresszusra lehet jelentkezni szabad 
előadással, és esetismertetéssel. 
 
A kongresszus egyben továbbképző program is.  
A kontaktológiai cégeknek – a korábbi kongresszusainkhoz hasonlóan – 
ezen a kongresszuson is szeretnénk lehetőséget adni új termékeik gyakorlati 
bemutatására (kipróbálással egybekötve) a kongresszus kisebb termeiben 
a résztvevők kisebb csoportjainak. A cégeknek szimpózium tartására és 
plenáris ülésen való előadás tartására is van lehetőségük. 
Társaságunk éves közgyűlését is ezen a rendezvényen szervezi meg, melyről 
tagjainknak külön értesítést fogunk kiküldeni e-mailen, de a honlapunkról 
is elérhetők lesznek az információk a kongresszussal és továbbképzéssel 
kapcsolatos további információkkal együtt. 
A tudományos programot társasági programokkal egészítjük ki. A 
kongresszus előtti estén közös vacsorát szervezünk, amely főként a baráti 
találkozásokra, beszélgetésekre összpontosít. Másnap a banketten, ebben 
az évben a régi nagy sikerű, immár klasszikusnak mondható olasz zenei 
stílus hangulatát szeretnénk felidézni, amit a bankett ételválasztékában is 
érvényesítünk, ezenkivül szeretnénk, ha a banketten résztvevők öltözékén 
is látszódna a kiválasztott olasz korszakhoz való igazodás. E régi zenei 
korszaknak megfelelő legjobb öltözékek a korábbi évekhez hasonlóan ebben 
az évben is díjazva lesznek. A továbbképzés és a kongresszus szervezési 
feladatainak lebonyolítására ismét a Convention Budapest Kft-t kértük fel, 
akikkel már sok rendezvényt sikeresen szerveztünk meg. 
 
Üdvözlettel: 

Dr. med. habil. Végh Mihály, Ph.D., FEBO 
a Kongresszus elnöke



A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére SE-TK/2021.II/00270-es 
kódszámon akkreditált. Sikeres tesztírás esetén orvos résztvevők 

32 kreditpontot szerezhetnek, és a kreditpontok az OFTEX portálokon 
feltüntetett szakképesítéseknél szakma szerinti 

pontszámként kerülnek jóváírásra. 
Az optometristák továbbképzési pontjai a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet jelenlegi hatályos formája alapján 16 pont. 
 

A TANFOLYAM ÉS KONGRESSZUS HELYSZÍNE  
Four Points By Sheraton Kecskemét Hotel****  
6000 Kecskemét, Izsák út 6.,  
www.fourpointskecskemet.hu 
  
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ  

Dr. med. habil. Végh Mihály, Ph.D., FEBO; 
SZTE, Szemészeti Klinika 
6720 Szeged, Korányi fasor 10-11. 
Tel.: +36 62 545 090, Fax: +36 62 544 573 
E-mail: vegh.mihaly@med.u-szeged.hu 
  
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ  

Kiállítás, szponzoráció: Bokker Tamás 
E-mail: tbokker@convention.hu 
Telefon: +36 30 490 8382  
Regisztráció, absztrakt: Martikán Ildikó 
E-mail: imartikan@convention.hu 
Telefon: 36 30 639 3705  
Convention Budapest Kft. 
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em. 
Fax: +36 1 299 0187 
honlap: www.convention.hu 



TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  
Visszaküldendő 2021. július 16-ig a imartikan@convention.hu e-mail címre 
(Ez esetben kérjük a „Tárgy" rovatban feltüntetni az előadó vezetéknevét).   
 
TÉMAKÖR: KONTAKTOLÓGIA, CORNEA, SZABADON VÁLASZTOTT 
Az absztrakt terjedelme: 2500 karakter, beleértve a szóközöket és az 
írásjeleket is. 
 
ÚTMUTATÓ ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ  
- Cím (nagybetűkkel) 
- Szerzők (vezetéknév - keresztnév formában) titulus nélkül (hatnál több 

szerző ne szerepeljen és az előadó neve legyen aláhúzva) 
- Intézet (teljes név és székhely) 
- Irodalom (szükség esetén): első szerző et al, folyóirat, évszám; 

évfolyam: oldalszám (pl: Kovács G. et al, Crit Care Med 2007; 32: 550) 
A közlemény címét nem kérjük leírni. 

 
Az elfogadott előadást beküldő résztvevőknek a regisztrációs díját 
visszatérítjük.  
 

IGÉNYBE VEHETŐ TECHNIKAI ESZKÖZÖK: 
Számítógépes kivetítő, lézerpointer (további igényt - pl. videovetítés - 
a kongresszus szervezőinek jelezni kell: imartikan@convention.hu) 



REGISZTRÁCIÓS DÍJ  
A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így azok a számlán 
külön sorban kerülnek feltüntetésre. 2006. évi XCVIII. törvénynek (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól) megfelelően: 
„Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben 
felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.” 

Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembevételét. 
 

2021. augusztus 1-ig 2021. augusztus 1.  

történő jelentkezéssel utáni jelentkezéssel 
ÁFA-val ÁFA-val 

 

Részvétel a Továbbképző Tanfolyamon 

és Kongresszuson a Kontaktológiai 

Társaság szemorvos tagjai részére 20.000 Ft / 1 fő 22.000 Ft / 1 fő  

Részvétel a Továbbképző Tanfolyamon 

és Kongresszuson a Kontaktológiai 

Társaság optometrista tagjai részére 16.000 Ft / 1 fő 18.000 Ft / 1 fő  

Részvétel a Továbbképző Tanfolyamon 

és Kongresszuson szemorvos, nem 

Kontaktológiai Társasági tagok részére 22.000 Ft / 1 fő 24.000 Ft / 1 fő  

Részvétel a Továbbképző Tanfolyamon 

és Kongresszuson optometrista, 

nem Kontaktológiai Társasági 

tagok részére 18.000 Ft / 1 fő 20.000 Ft / 1 fő  

Rezidensek és tényleges nyugdíjasok 

részvétele a Továbbképző 

Tanfolyamon és Kongresszuson 10.000 Ft / 1 fő 12.000 Ft / 1 fő  

Szakdolgozók részvétele (nem optometrisa) 

a Továbbképző Tanfolyamon 

és Kongresszuson 10.000 Ft / 1 fő 12.000 Ft / 1 fő 
 

Kísérők regisztrációs díja   8.000 Ft / 1 fő 10.000 Ft / 1 fő 
 

FAKULTATÍV ELLÁTÁSOK:  

Büféebéd pénteken 6.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 
 

Büféebéd szombaton 6.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 
 

Csütörtök esti nyitófogadás 9.000 Ft/fő 9.000 Ft/fő 
 

Péntek esti bankett fogadás 12.000 Ft/fő 12.000 Ft/fő 

 

  



A „Részvétel a továbbképző tanfolyamon és kongresszuson” 
regisztráció tartalmazza: 
részvételt a teljes tudományos programon, a kiállítás megtekintését, 
program- és absztraktfüzetet, valamint a kávészünetek költségeit.      
(A kávészüneti ellátás 7 200 HUF/fő értékben a számlán külön sorban, 
bontva kerül feltüntetésre). 
 
A „Kísérők regisztrációs díja” tartalmazza: 
a kiállítás megtekintését, a kávészünetek költségeit. Kísérők részére a kért 
további ellátást is kérjük kalkulálni és bejelölni a regisztrációs lapon!        
(A kávészüneti ellátás 7 200 HUF/fő értékben a számlán külön sorban, 
bontva kerül feltüntetésre). 
 
SZÁLLÁS  

A szállásfoglalás fakultatív, nem a csomag része.   
Four Points By Sheraton Kecskemét Hotel**** 
(A TANFOLYAM ÉS A KONGRESSZUS HELYSZÍNE) 
(6000 Kecskemét, Izsák út 6., fourpointskecskemet.hu)  
Egyágyas szoba reggelivel: 24.500,- Ft/szoba/éj  
Kétágyas szoba reggelivel: 29.900,- Ft/szoba/éj  

 
A kötbéres szállásfoglalások miatt kedvezményes árakon férőhelyet 
biztosítani – a meglévő kapacitás erejéig - csak 2021. augusztus 1-ig 
történő visszajelzés esetén tudunk. 
 
A 2021. augusztus 1-ig ki nem egyenlített szobafoglalásokat 
automatikusan töröljük. A lekötött szálláshelyeket a visszajelzések 
sorrendjében fogjuk visszaigazolni. 
 
. 
 
 



BEFIZETÉS  
A, Banki átutalásnál (egyéni vállalkozás /saját cég) a visszaigazolásban 
kapott díjbekérő szerint, kérjük cégünk bankszámlaszámára a 
szolgáltatásokra vonatkozó teljes összeget szíveskedjenek átutalni. A 
közleményben kérjük a kapott díjbekérő számát feltüntetni - számlát az 
összeg beérkezését követően tudunk kiállítani az Ön által megadott 
számlacímre.  
B, Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja 
átutalással kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található 
költségvállaló nyilatkozatot kérjük cégszerű aláírással ellátva irodánkba 
visszajuttatni szíveskedjen! Előzetesen díjbekérőt illetve számlát csak ezen 
költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk. Köszönjük megértését.  
Cégünk visszaigazolásával és a díjbekérő kiküldésével jön létre a szerződéses 
jogviszony. Amennyiben a regisztrációban megrendelt szolgáltatások nem 
kerülnek maradéktalanul kiegyenlítésre, cégünk a rendezvényen történő 
részvételt megtagadhatja. A lekötött, de határidőre ki nem fizetett 
szálláshelyeket töröljük a kötbéres szerződések miatt. 
 
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS  

Regisztrációs és szállásdíjának visszafizetése – annak elküldése után – 2021. 
augusztus 1-ig kötbérmentesen lehetséges. Ezután a kötbér 100 %-os. 
Szálláslemondást augusztus 24-e után nem fogadhatunk el a kötbéres 
szerződések miatt. 
Mindennemű jelentkezés és lemondás esetén kérjük a mellékelt 
formanyomtatványok használatát. 
Köszönjük! 
 
FONTOSABB HATÁRIDŐK  

Első-második értesítő kiküldése: 2021.04.20.  
Előadás kivonatok beküldésének határideje: 2021.07.16.  
Beküldött előadás kivonatok elfogadásának 
visszaigazolása: 2021.07.29.  
Emelt regisztrációs díj fizetésének bevezetése: 2021.08.01.  
Szállásfoglalások elküldésének határideje: 2021.08.01. 



FŐ TÉMA  
Színezett, színes kontaktlencsék. A kontaktlencsék kozmetikai, esztétikai 
célból való alkalmazása 
 
TOVÁBBI TÉMAKÖRÖK   

Általános  kontaktológia  
A szaruhártya, a szemfelszín és a könnyszervek betegségei 
 
PROGRAM  

Meghívott előadók felkért előadásai 
 
Prof. dr. med. habil. Hans-Walter Roth, Ph.D., Ulm/Germany: 
Tinted lenses for cosmetical purpose 
 
Prof. dr. med. habil. Süveges Ildikó, D.sc.: 
A szaruhártya elszíneződésének formái, elszíneződésének okai  
 
Prof. dr. med. habil. Facskó Andrea, Ph.D.: 
Gyakrabban és ritkábban előforduló nemcsak szemészeti betegségek, 
amelyek a szaruhártya elszínezódését okozzák 
 
Prof. dr. med. habil. Kolozsvári Lajos, Ph.D.:  
A szaruhártya festésének története 
 
Meghívott előadók előadásai a kongresszus témáival kapcsolatban, 
vagy saját témakörükből való választással: 
Prof. dr. med. habil. Nagy Zoltán Zsolt, D.sc.; 
Prof. dr. med. habil. Tóth-Molnár Edit, Ph.D; 
Dr. med. habil. Resch Miklós, PhD; Dr. med. Imre László Ph.D. 
 
Továbbképző előadások a társaság vezetőségi tagjainak részvételével 
Dr. med. habil. Végh Mihály, Ph.D.: 
Aktuális nemzetközi kontaktlencseillesztési szokások 
 
Dr. Tapasztó Beáta: 
A leggyakrabban alkalmazott színes és színezet kontaktlenecsék bi-és 
mutifokalis kontaktlencsék típusai, felépítései  



Dr. med. Kettesy Beáta, Ph.D.: 
Milyen esetekben alkalmazható a színezet és színes kontaktlencse 
gyermekkorban 
 
Dr. Tönköl Tamás: 
A kozmetikai-esztétikai kontaktlencse illesztésének különleges esetei  
 
Prof. dr. med. habil. Módis László, D.sc.: 
Átkerülhetnek-e a szaruhártyába a kontaktlencse színező anyagai 
 
Dr. med. Hidasi Vanda, Ph.D.:  
Tapasztalatok a multifokális (bifokális) korrekció kialakításával a 
szaruhártyán  
 
Dr. med. habil. Vámosi Péter, Ph.D.:  
Festett műlencsék alkalmazása  
 
Kerekasztal megbeszélés: 
 
Dr. Bujdosó Anna, Dr. Feminger Andrea, Dr. Velcsey Ágnes, 
Tóbiás Krisztina, Nagy Marianna, Zimányi Géza 
A kozmetikai illesztés hazai tapasztalatairól a társaság vezetőségi 
tagjainak részvételével 
 
Dr. Bana Ildikó, Dr. Véssey Márta: 
Kerekasztal megbeszélés esetismertetések alapján 


