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ÜLÉSELNÖKÖK ÉS ELŐADÓK RÉSZÉRE 

 

1.) Az online előadás és üléselnökség tartásának technikai feltételei: telepített Zoom program, 
mikrofon, webkamera és biztonságos, kábelen keresztüli internetkapcsolat minimum 10Mbit/sec le- 
és feltöltési sebességgel. A kongresszust megelőzően küldünk egy Zoom használati útmutatót, illetve 
próbalehetőséget biztosítunk, szükség esetén pedig technikai segítséget fogunk nyújtani (a pontos 
tesztelési időpontokat lásd később). A Zoom rendszer használata egyszerű, semmilyen 
előképzettséget nem igényel. 
 

2.) Bejelentkezés: kérjük, hogy szekciója előtt min. 15-20 perccel a szervezők által megadott Zoom linken 
jelentkezzen be, ahol még az élő "műsor" előtt egy utolsó próbát tehet (kapcsolat, mikrofon, kamera 
működés ellenőrzése). A bejelentkezéshez szükséges linket a szervezők a Kongresszus minden napján 
reggel 7:00-7:30 között az mkt@smarteq.hu-ról elküldik az Ön email címére a bejelentkező linket, az 
üzenet tárgymezőjében „MKT2020 ÉLES” fog szerepelni. Akinek egy adott napon több szereplése van, 
elegendő, ha egy alkalommal, az első szekciója előtt jelentkezik be próbára.  
 

A próbát követően ne lépjen ki erről a felületről, mert innen már a szervezők fogják az adott terembe 
(csatornába) beléptetni, Önnek ezzel kapcsolatban semmilyen teendője már nem lesz. Amennyiben 
szereplését követően tovább szeretné nézni a kongresszust, ebben az esetben az 
mkardio.hu/mkt2020 honlapon lépjen be a kongresszusi regisztráció során megadott email címével, 
erre ott lesz lehetősége. Azok az előadók/üléselnökök, akiknek egy adott napon több aktív 
szereplésük van (bármilyen szekció típusban, akár előadóként, akár mint üléselnök), kérjük 
maradjanak a Zoom felületen bejelentkezve egészen az aznapi utolsó szekciójuk végéig. A két 
előadás közötti időszakban a „host” egy várakozó szobába helyezi majd Önöket, ahol további 
kollégákkal beszélgethetnek az éles adásmenetbe történő áthelyezés előtt. Valamennyi ismét aktív 
közreműködéshez a szervező „host” (adminisztrátor) juttatja be az adott teremben (csatornán) az élő 
közvetítésbe. Amennyiben két szereplése között hallgatóként szeretné a kongresszust követni, kérjük 
egy új böngésző ablakot nyitva, az mkardio.hu/mkt2020 honlapon lépjen be a kongresszusi 
regisztráció során megadott email címével. 
 

3.) Vetítés: az Orális Absztrakt, a Poszter, a Szakdolgozói és az Ifjúsági verseny szekciók előadóit kérjük, 
hogy előadásuk anyagát legkésőbb november 6-án éjfélig küldjék el az alábbi email címre: 
mktprezi@smarteq.hu 
A prezentációk könnyebb azonosíthatósága érdekében a file nevet az alábbiak szerint adják meg: 
saját teljes név + a szekció napja (csüt/pén/szom) + napszaka (de/du/+ szimpózium kezdete (pl. 
kiss_janos_csut_de_1030.ppt). Az előadás alatt a diákat kérésüknek megfelelően (KÉREM A 
KÖVETKEZŐ DIÁT!) központilag továbbítják a technikus kollégák!  
 
Az egészségipari és munkacsoport szimpóziumok előadóinak nem kell feltölteni előadásukat, azt a 
saját gépükről játszhatják majd le a share view funkcióval (lásd zoom útmutató), ezt a próbák során 
mindenki elsajátíthatja. 
 

4.) Előadások időtartamának betartása: kérjük, hogy a megadott időtartamot semmiképpen ne lépje túl 
a program csúszásának elkerülése érdekében. Az egyes „termeken” belül az előadók kameraképei 
között egy visszaszámláló óra lesz látható, mely mutatja majd, hogy az előadónak mennyi ideje van 
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még hátra előadása befejezéséig. Az idő végéhez közeledve az utolsó 3 majd pedig 1 percnél 
hangjelzést fogunk bejátszani az adás menetébe. Ezen jelzések figyelésére és betartására mind az 
előadók, mind pedig az üléselnökök részéről maximális együttműködést kérünk. 
 

5.) Kérdések-válaszok: a visszaszámláló órához hasonlóan az előadók kameraképe közt lehet majd 
megtalálni a közönség kérdéseit is. Ezúton szeretnénk jelezni, hogy az előadással kapcsolatban a 
nézők által beküldött online kérdések, kommentárok 1-2 perc késéssel jelennek csak meg, ezeket az 
üléselnökök látják és olvassák fel, a kérdést feltevő nevének bemondásával. Az említett késésre 
tekintettel javasoljuk, hogy lehetőség szerint kérdéseikkel, megjegyzéseikkel ne várják meg az 
előadások végét.  
 

6.) Hotline: A kongresszus ideje alatt folyamatos elérhetőséget, technikai segítséget biztosítunk az alábbi 
elérhetőségeken: 
 

+36 30 163 1737 

 

+36 30 449 3384 
 

7.) Napi szintű értesítés: a Kongresszus ideje alatt minden nap küldünk értesítést a Zoom belépési linkről 
és egy emlékeztetőt arról, hogy előadása előtt min.15-20 perccel az adott linken jelentkezzen be. 
 

8.) Tájékoztató előadás: terveink szerint 2020. november 10-én 18:00 órától Zoom meeting keretében 
tájékoztató előadást tartunk, melyre külön meghívót fogunk küldeni. 
 

9.) További Információk: Bármilyen technikai probléma esetén, a szervezők telefonon keresztül 
igyekeznek felvenni a kapcsolatot, ezért kérjük, hogy tartsa magánál telefonkészülékét.  
 

10.) A Kongresszus előző napi felvételeit minden nap 18:00 órától elérhetővé tesszük az MKT 
honlapján az mkardio.hu/mkt2020 oldalon a kongresszusra regisztrált résztvevők számára. Ekkor az 
egyes termek egész napi programja az idő csúszka előre vagy hátra mozgatásával megtekinthető lesz. 
 

11.) A Kongresszus előtti napokban minden előadónak és üléselnöknek próba lehetőséget 
biztosítunk az alábbiak szerint: 

A november 12-i (csütörtöki) előadók, üléselnökök: november 8-án 13:00-17:00, illetve november 9-én 
08:00-12:00 között, 

a november 13-i (pénteki) előadók, üléselnökök: november 9-én 12:00-17:00, illetve november 10-én 08:00-
12:00 között,  

a november 14-i (szombati) előadók és üléselnökök november 10-én 12:00-17:00 között. 

Kérjük, hogy mindenki vegyen részt ezeken a technikai próbákon!!! 

 

Köszönjük együttműködését és kérjük figyelje honlapunkat az újabb információkért! 


