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A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA 

 

2014. szeptember 4-6. 

 

 

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE 

 

Szolnoki Főiskola - Campus 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

 

 

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG 

 

Tudományos Bizottság 

Elnök:  Dr. Fazekas Gábor Ph.D. 

Tagok: Dr. Szél István az ORFMMT elnöke 

 Dr. Boros Erzsébet az ORFMMT következő elnöke 

 Dr. Dénes Zoltán Ph.D 

 Dr. Mayer Ágnes Ph.D 

 Mezei Zoltán MSc 

 

A Helyi Szervezőbizottság 

Elnöke: Dr. Angyal Gyöngyi 

Tagjai: Dr. Tóth Erzsébet 

 Bukorné Szőke Ildikó 

 Dr. Guba Marianna 

 Dr. Vida Tünde 

 Dr. Bódi Barbara 

 Nagy Ildikó 

 

 

TUDOMÁNYOS TÉMÁK 

 

1. Rehabilitációs team  

 

2. Járásproblémák, járáselemzés. A járást szolgáló korszerű segédeszközök (beleértve a 

computer technika lehetőségeit)    

3. Amputáltak (amputációhoz vezető okok, amputáltak ellátása), alsó végtagi művégtag ellátás  

 

4. Minőségügy – irányelvek; új típusú akkreditáció  

5. Rehabilitációs ellátási programok, profilok a gyakorlatban 

 

6. Időskor és rehabilitáció  

7. Szociális rehabilitáció 
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PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 

 

A kongresszus témáihoz előadások és poszterek jelenthetőek be. Az előadások és a poszterek 

összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük az info@congress-service.hu e-mail 

címre 2014. május 19-ig eljuttatni. A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt 

és erről az érintettek külön értesítést kapnak. 

 

 

AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

 

A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni. 

Kérjük, hogy az absztrakt elküldésekor jelölje meg, hogy melyik témakörbe gondolta a munkáját. 

 

 

Kutatómunka ismertetésére: 

 

BEVEZETÉS: 

Problémafelvetés, a kutatás hátterének rövid ismertetése. 

 

MÓDSZER: 

A kutatás menetének, az alkalmazott módszereknek (ideértve a statisztikai feldolgozást is, ha 

volt ilyen), a bevont betegeknek a bemutatása. 

 

EREDMÉNYEK: 

A kutatás konkrét eredményeinek ismertetése kommentár nélkül.  

 

KONKLÚZIÓ: 

Az eredmények által alátámasztott, azokból levont következtetés.  

 

 

Az előbbi kategóriába nem besorolható munkák  
(például új módszerek, eszközök ismertetése stb.): 

 

BEVEZETÉS: 

Problémafelvetés. 

 

TÁRGYALÁS: 

Az ismertetésre kerülő új módszer, eszköz stb. pár mondatos leírása. 

 

KONKLÚZIÓ: 

Az előadás/poszter „üzenete”. 

 

Mivel az absztraktok nyomtatásban is meg fognak jelenni, így eljutnak olyanokhoz is, akik 

nincsenek ott a Vándorgyűlésen, nem hallják az előadást, nem látják a posztert. Ezért fontos, 

hogy az absztrakt önmagában is világosan közvetítse a szerző mondanivalóját és azt, hogy 

mindezt mire alapozta. A Tudományos Bizottság nem tud elfogadni olyan összefoglalót, amely 

csak „beharangozó” és az előbbiek nem derülnek ki belőle egyértelműen. 

 

 



4 
 

Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, mindkét esetben 

maximum 250-350 szó terjedelemben (a cím és a szerzők neve, munkahelye nélkül), az alábbiak 

figyelembevételével készítse el: 

• a szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki 

• kérjük, hogy az előadó (posztert bemutató) szerző nevét húzzák alá 

• több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett számmal jelezzék a hovatartozást 

• álló A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal 

• Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz 

• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat 

• a szövegfile ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- vagy láblécet 

• Az összefoglalókat a prezentációt bejelentő nevével azonosítjuk, ezért kérjük, hogy a file-t 

elküldés előtt nevezze át saját nevére! (pld: toth_janos_1.doc) 

 

Munkáját kérjük Interneten e-mail-hez csatolt file-ban elküldeni. (Az ehhez javasolt absztrakt 

bejelentő lapokat a letölthető dokumentumok között találja meg.) Az e-mail tárgyában a 

kongresszus elnevezését szíveskedjék feltüntetni. Az összefoglaló .DOC vagy .DOCX file-jait az 

info@congress-service.hu címre jutassa el. 

 

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának meghatározására. 

Az előadásra történő jelentkezést, posztert csak kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadja el. 

 

 

POSZTERSZEKCIÓ 

 

A poszter-szekció szervezése még folyamatban van: a jelentkezések feldolgozása után kerül 

eldöntésre, hogy a poszterek hagyományos módon, vagy elektronikus formában (2-3 Power 

Point dia három percben), vagy mindkét módon bemutatásra kerülhessenek. 

 

 

AKKREDITÁCIÓ  

 

Az akkreditálás és a kreditpontok értékének meghatározása orvosok és szakdolgozók számára 

folyamatban van. 

A Vándorgyűlés egy egységben kerül akkreditálásra, így a napijegyekre kreditet csak 

mindhárom napijegy megvásárlása esetén tudunk jóváírni.  
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REGISZTRÁCIÓ 

 

A vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a vándorgyűlés honlapjáról: 

http://congress-service.hu/2014/rehab 

Lehetőség van jelentkezésre a szervező iroda által küldött jelentkezési lap kitöltésével és 

visszaküldésével is. 

 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 

 
A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak 

számlázásakor a számlán 10.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre (kivéve napi díj)! 
 

 

 2014. július 10-ig 2014. július 11-től befizetve 

Társasági tagok* 25.000 Ft  30.000 Ft 

Nem társasági tagok 28.000 Ft 33.000 Ft 

Kísérők 15.000 Ft 18.000 Ft 

Napijegy szeptember 5-én 15.800 Ft 15.800 Ft 

Napijegy szeptember 4-én és 6-án   8.000 Ft   8.000 Ft 

* aki 2014-es tagdíját rendezte 

Tagdíjbefizetése könyvelését megnézheti ide kattintva:  

https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due 

 

A regisztrált résztvevők részvételi díja tartalmazza: 

• Részvételt a szakmai programon 

• Az akkreditációs pontokat 

• A kiállítás megtekintésének jogát 

• A Vándorgyűlés kiadványait 

• Kávészüneteket 3 napra 

• A szeptember 4-i Nyitófogadást 

  

Kísérői regisztráció tartalmazza: 

• A kiállítás megtekintésének jogát 

• A szeptember 5-i Városnéző programot 

• A szeptember 4-i Nyitófogadást 

 

Napijegy tartalmazza: 

• Részvételt az adott napi szakmai programon 

• Kiállítás megtekintésének jogát 

• Mindhárom napijegy megvásárlása esetén az akkreditációs pontokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK 

 

  

NYITÓFOGADÁS 

 

2014. szeptember 4-én, (csütörtök) a Vándorgyűlés helyszínén 

Díját a részvételi díj tartalmazza (a napijegy kivételével). 

  

 

BANKETT VACSORA 

 

2014. szeptember 5. (péntek) 

Zenés-táncos bankett vacsora  

Díja: 6.500 Ft/fő 

 

  

EBÉD 

 

Szeptember 4-5-6-án a Vándorgyűlés helyszínén. 

3 fogásos ebéd több ételből választva, tálcás rendszerű kiszolgálással 

Díja: 1.600 Ft/fő 
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SZÁLLODAI ELHELYEZÉS  

 

A megrendelések elfogadása beérkezésük sorrendjében történik. Ha az Ön által bejelölt hotelben 

már nincs szabad szoba, akkor hasonló kategóriájú hotelben biztosítjuk szállását. A megrendelt 

szállás a visszaigazolásban ill. a számlán megadott időpontig, előzetesen fizetendő. 

Szállásfoglalási és befizetési határidő: 2014. július 15.  

Ezen fizetési határidő lejárta után a ki nem fizetett szobák megrendeléseit töröljük és a 

hotelt/szálláshelyet lemondjuk. A kifizetett szálláshelyet július 15. után visszamondani nem 

lehetséges. 

 

 

SZÁLLÁSHELYEK 

 

 

Garden Hotel Wellness és Konferencia**** 

http://www.gardenhotel.hu/ 

5000 Szolnok, Tiszaliget 

 

A szálloda a Tiszaligetben található, a 

rendezvény helyszínétől pár száz méterre, 

mindössze néhány percnyi sétára található. 

A szállás díja tartalmazza a svédasztalos 

reggelit, valamint a wellness használatot.  

Akadálymentesített szoba: 1 db egyágyas 

szoba, melynek fürdőszobája akadálymentesített. 

Parkolás: a szálloda saját parkolójában, díja: 

1000 Ft/autó/éj 

 

 

 

 

Trojka Hotel **** 

http://www.trojka.hu/ 

5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 5. 

 

A szálloda a Tiszaligetben, a rendezvény 

helyszínétől pár száz méterre, mindössze 

néhány percnyi sétára található. 

A Trojka Panzió a közvetlenül a Hotel 

mellett található. A panzióban lehetőség van 

3 vagy 4 ágyas elhelyezésre is. 

A szállás díja tartalmazza a svédasztalos 

reggelit. 

Akadálymentesített szoba: nincs 

Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes. 
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Semiramis Hotel**** 

http://semiramishotel.hu/ 

5000 Szolnok, Magyar utca 23. 

 

A szálloda Szolnok belvárosában, a Tiszát és 

a főteret összekötő Magyar utcában található, 

a vándorgyűlés helyszínétől 1,5 km-re, kb. 

20 perces sétára. 

A szállás díja tartalmazza a reggelit és az 

internet használatot. 

Akadálymentesített szoba: 1 db 

Parkolás: a hotel zárt parkolójában, 1200 Ft/ 

autó/nap. 

 

 

 

 

Hozam Hotel 

http://www.hozamhotel.hu 

5000 Szolnok, Mária út 27. 

 

A szálloda Szolnok belvárosában, a 

rendezvény helyszínétől kb. 1,5 km-re, 25 

percnyi sétára található. 

A szállás díja tartalmazza a reggelit, a WI-

FI elérhetőséget a szobákban, a 

fürdőmedence, jacuzzi, szauna, szolárium, 

kondicionáló terem használatát. 

Akadálymentesített szoba: nincs 

Parkolás: a szálloda saját, zárt, őrzött 

parkolójában ingyenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liget Hotel*** 

http://www.tiszaligetkft.hu 

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 1. 

 

A szálloda a Tiszaligetben, a rendezvény 

helyszínétől pár száz méterre, mindössze 

néhány percnyi sétára található. 

A szállás díja tartalmazza a svédasztalos 

reggelit, valamint az internet és klíma 

használatot. 

Akadálymentesített szoba: 1 db, földszinten 

található, 2 fő részére berendezett superior 

szoba. 

Parkolás: ingyenes 
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Hotel Sóház*** 

http://www.sohazhotel.hu/sohaz.html 

5000 Szolnok, Sóház utca 4. 

 

Az apartmanszálloda a Tisza-parton 

található, a vándorgyűlés helyszínétől kb. 1,5 

km-re, kb. 20 pernyi sétára található. 

A szállás díja tartalmazza a büféreggelit, 

valamint a wifi használatot. 

Akadálymentesített szoba: nincs 

Parkolás: a szálloda parkolójában ingyenes 

(korlátozott számú gk. parkolására van 

lehetőség), a szálloda előtti parkolóban 

18.00-08.00 óráig ingyenes, utána fizetős 

 

 

 

 

Hotel Tisza*** 

http://www.hoteltisza.hu/ 

5000 Szolnok, Verseghy park 1. 
 

A szálloda a Tisza-parton, a vándorgyűlés 

helyszínétől 1,5 km-re, kb. 20 pernyi sétára 

található. 

A szállás díja tartalmazza a svédasztalos 

reggelit, a gyógyfürdő használatát és WI-FI 

internet elérési lehetőséget. 

Akadálymentesített szoba: nincs 

Parkolás: a hotel zárt parkolójában 

ingyenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁÉV kollégium 

5000 Szolnok, Mártírok útja 8-10. 
 

A kollégium a Tisza-part közelében található, 

a rendezvény helyszínétől kb. 20 pernyi 

sétára. 

A szállás díja tartalmazza a reggelit, melyet 

a Vándorgyűlés helyszínén, a Főiskola 

éttermében biztosítunk. 

A díj a törölköző bekészítését NEM 

tartalmazza. 

Akadálymentesített szoba: nincs 

Parkolás: az épület előtt és mögötti 

parkolóban ingyenes. 
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SZÁLLÁSDÍJAK  

 

A feltüntetett árak szoba/éj díjat jelölnek, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA, IFA). 

 

 1 fő részére 2 fő részére 

Garden Hotel Wellness és Konferencia**** 21.600,- 28.300,-  

Trojka Hotel**** 16.200,- 22.400,- 

Trojka Panzió standard szoba   7.000,- 10.000,-   

Semiramis Hotel**** standard franciaágyas szoba 17.700,- 21.500,- 

Semiramis Hotel**** standard ikerágyas szoba 19.100,- 21.900,- 

Semiramis Hotel**** superior szoba 20.200,- 24.300,- 

Hozam Hotel standard szoba 15.400,- 22.100,- 

Hozam Hotel apartman 20.800,- 27.500,- 

Liget Hotel*** 11.600,- 18.900,- 

Hotel Sóház*** „S”/”M” apartman 12.000,- 18.400,- 

Hotel Sóház*** „L” apartman 13.800,- 19.900,- 

Hotel Tisza*** superior szoba 14.400,- 17.900,- 

Hotel Tisza*** standard/manzárd szoba 13.800,- 17.200,- 

ÁÉV Kollégium   5.700,- 11.300,- 
 

 3 fő részére 4 fő részére 
Trojka Panzió 2+2 szoba (közös fürdővel) 13.500,- 18.000,-   
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FIZETÉSI HATÁRIDŐK 

A részvételi díj, a szállás, és az ebédek díja a számlán, ill. a visszaigazolásban megadott 

időpontig fizetendő. 

 

 

VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS 

 

A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, és a lapon megjelöltek alapján 

megküldi a közvetlen utaláshoz szükséges bankszámlaszámot és feltüntetendő megjegyzést, 

vagy az előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát. 

  

Ha költségeit részben vagy egészben a munkahely vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy pontosan 

jelölje meg jelentkezési/megrendelő lapján a számlázási nevet és címet, és a költségvállaló 

cégszerű aláírásával küldje vissza a szervező irodának. 

 

 

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK 

 

Szálláslemondást 2014. július 15-ig, a részvételi díjak és étkezések lemondását 2014. augusztus 

10-ig fogadunk el kötbérmentesen, azonban a számlamódosítási díjat vonunk le a visszafizetendő 

összegből. A megadott időpontok után díjvisszafizetés nem lehetséges. 

 Módosítások, lemondások miatti számlamódosítások díja a rendezvényt megelőzően 

2.500Ft+ÁFA. A rendezvényt követően kizárólag a számla formai módosítása lehetséges, 

melynek díja 4 000 Ft+ÁFA. 

 

 

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 

 

A vándorgyűlés közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász 

és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén 

a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 

 

 

FONTOS IDŐPONTOK 

 

Előadás, poszter bejelentés határideje:   2014. május 19. 

Előadás, poszter visszaigazolása:    2014. június 25. 

Kedvezményes díjú jelentkezés határideje:   2014. július 10. 

Hotel díjmentes lemondási határideje:   2014. július 15. 

Részvétel, ebéd és vacsora lemondás határideje:  2014. augusztus 10. 

 



12 
 

A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME 

 

Helyi szervezőbizottság elnöke: 

Dr. Angyal Gyöngyi 

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok 

Mozgásszervi Rehabilitáció 1. részleg: 

5000 Szolnok, Verseghy F. út 6-8. 

Tel./Fax: 56/524-633 

E-mail: angyalgyongyi@gmail.com 

 

 

A SZERVEZŐ IRODA CÍME 

(bejelentkezés, levelezés, összefoglalók, szállásügyek, szakmai kiállítás) 
 

Congress & Hobby Service Kft. 

Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda 

6701 Szeged, Pf.: 1022. 

Tel.: 62/484-531, 484-532 

Fax: 62/450-014 

E-mail: info@congress-service.hu 

Web: http://congress-service.hu 

 

 

INFORMÁCIÓK ÉS BEJELENTKEZÉS AZ INTERNETEN 

 

http://congress–service.hu/2014/rehab 

http://rehab.hu 


