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A VÁNDORGYŰLÉS IDŐPONTJA 
 

2016. augusztus 31. - szeptember 3. 
 
 
A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE 
 

Danubius Health Spa Resort Helia**** 
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64. 
 
 
TUDOMÁNYOS- ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG 
 

Tudományos Bizottság 
Elnök: Dr. Fazekas Gábor Ph.D. 
Tagok:  Dr. Boros Erzsébet 
 Dr. Dénes Zoltán Ph.D. 
 Dr. Mayer Ágnes Ph.D. 
 Mezei Zoltán MSc 
 Dr. Tóth István  
 

Helyi szervező: Dr. Boros Erzsébet 
 
 
TUDOMÁNYOS TÉMÁK 
 

• Környezeti tényezők szerepe a rehabilitációban 
• Betegséggel való megküzdés 
• Etikai kérdések a rehabilitációban 
• Munkába visszatérés 
• Biztonságos betegellátás a rehabilitációban 
• ICF, általános módszertani, elméleti, szervezési témák 
• Kvantitatív mozgás és járáselemzés   
• Egyéb téma 

 
 
 
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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PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 
 

A vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek jelenthetőek be.  
Az előadások és a poszterek összefoglalóját kizárólag elektronikus formában kérjük az info@congress-service.hu e-mail 
címre 2016. május 22-ig eljuttatni. Munkáját honlapunkon keresztül is fel tudja tölteni a Prezentációk bejelentése 
menüpontban.  
(Az ehhez javasolt absztrakt bejelentő lapokat a letölthető dokumentumok között találja meg.) 
 

A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek külön értesítést kapnak. 
 
AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
 

A főtémákhoz nem kapcsolódóan elsősorban poszter bemutatására van lehetőség, előadásra a főtémák körében (vagy 
meghívott előadóként) lesz mód. A szerzőnek az absztrakt beadásakor jeleznie kell, hogy melyik témához gondolja 
sorolni a munkáját. 
A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni. 
 

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.  
 

HIVATKOZÁSOK: 
Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele. 
 

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”. 
 

HIVATKOZÁSOK: 
Maximum 3 db, nem kötelező kitölteni, a szavak számába nem számít bele. 
 

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. 
Az absztraktok elkészítéséhez segédletként javasoljuk Kullmann professzor úr cikkének áttanulmányozását: Kullmann L, 
Belicza É, Kullmann T. Ajánlások kongresszusi absztraktok és előadások készítéséhez. Rehabilitáció 2009;19(3):133-138. 
 

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 
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• 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) 
• Mindkét absztrakt típus kiegészíthető maximum 3 hivatkozással, ami nem számít bele a szavak megadott számába. 

 

A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot a szereplés módjának meghatározására. 
Az előadásra történő jelentkezést, posztert csak kitöltött jelentkezési lappal együtt fogadja el. 
 
POSZTERSZEKCIÓ 
 

A Vándorgyűlésen elektronikus poszterek mutathatók be, tehát nem kell ezeket kinyomtatni.  
A korábbi évekhez hasonlóan mód lesz a poszterek mondanivalójának rövid ismertetésére 2-3 dia (PPT) bemutatásával az 
előadótermekben.  
 

Útmutató az elektronikus poszterek készítéséhez 
 

A bemutatók elkészítéséhez leggyakrabban használt program a Microsoft Office programcsaládba tartozó PowerPoint 
alkalmazás.  
 

1. A poszter méretének beállítása 
 Tervezés � Oldalbeállítás � Szélesség: 72 cm � Magasság: 128 cm � OK 
 

2. Készítse el egy(!) diából álló poszterét! 
A jobb olvashatóság miatt talp nélküli betűtípusokat használjon (pl. Arial, Helvetica, Verdana, Lucida). A javasolt 
legkisebb betűméret 24 pt nagyságú. A grafikonok a lehetőségekhez képest minél jobban töltsék ki a rendelkezésre 
álló teret. 

 

3. A poszter mentése PDF formátumban 
 Fájl � Mentés másként � PDF 
 A fájl neve tartalmazza az előadó nevét (is)! 
 

4. A poszter beküldése 
 A kész PDF állományt kérjük, küldje el az info@congress-service.hu e-mail címre, legkésőbb 2016. augusztus 20-ig! 
 Az elkészült PPT fájlt elegendő a helyszínen, a technikusi asztalnál leadni, korábbi beküldés nem szükséges. 
 
 

POSZTERVERSENY A VÁNDORGYŰLÉSEN! 
 

A poszterek kategóriájában a Társaság versenyt hirdet, a legjobb három poszter díjazásban részesül: a Társaság a következő 
3 év valamelyik Vándorgyűlésének részvételi díját átvállalja.  
 
„VÁNDORGY ŰLÉSRE ELŐADÁSSAL / POSZTERREL JELENTKEZ Ő FIATAL TAGOK TÁMOGATÁSA” 
 

Pályázati adatlap letölthető az alábbi linken: http://www.rehab.hu/docview.aspx?r_id=3530393633 
   

A támogatás célja: szponzorral nem rendelkező fiatal, előadással/poszterrel jelentkező társasági tagok vándorgyűlésen 
való részvételének a támogatása. 
 

A támogatás feltétele: 
- az adott évben max. 35. életévét betöltő pályázó 
- ORFMMT tag 
- az adott, ill. az azt megelőző évben időben befizetett társasági tagdíj 
- a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése 

 

Jelentkezés: A titkarsag@rehab.hu-ra küldött email-ben, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, az adott évben 
betöltött életkorát, és az absztrakt címét. 
 

Jelentkezési határidő: a Vándorgyűlésre való absztrakt benyújtási határidő 
 

A támogatás mértéke: 2-4 fő részére összesen max. 100.000 Ft, személyenként max. 50.000 Ft támogatás nyújtható 
 

Támogatás elbírálása: a Tudományos Bizottság javaslatára az elnökség dönt 2-4 pályázó max. összesen 100.000 Ft 
összegű támogatásáról. 
 

Elbírálási határidő: a Vándorgyűlésre beadott előadás/poszter elfogadásáról való értesítés időpontja 
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A Vándorgyűléssel egyidejűleg tartja ülését az Európai Rehabilitációs Akadémia, amely az ORFMMT kongresszusán 
is rendez egy szekciót. Ennek során a Vándorgyűlés résztvevőinek lehetősége nyílik olyan neves előadók 
meghallgatására, akikkel különben csak külföldi konferenciákon találkozhatunk.  
 
 

A szekció programja: 
 

ACADEMIC SESSION at the 50th Anniversary Congress of the Hungarian Rehabilitation Society 
 

Venue: Hotel Helia, Budapest 
Date: 1st of Sept 2016, 10:00 – 11:30 or 10:30 – 12:00 (be confirmed later) 
Chairs: Xanthi Mihail (President of the European Academy of Rehabilitation Medicine), Greece and Gabor Fazekas, Hungary 
 
Publishing in international journals: most frequent reasons of rejection - Bengt Sjölund (Editor in chief, Journal of 
Rehabilitation Medicine), Denmark/Sweden 
 

Driving assessment – Helena Burger (Medical director of the Rehabilitation Institute Republic of Slovenia) and Crt 
Marincek (Editor in chief, International Journal of Rehabilitation Research), Slovenia 
 

New insights in mechanisms of pain chronification – what can we learn for pain rehabilitation strategies? – Christoph 
Gutenbrunner (Chair of the Department of Rehabilitation, Hanover Medical School), Germany 
 

Problems of fragmentation in the management of spinal cord injury – Angela McNamara (Secretary of the European 
Academy of Rehabilitation), Ireland 
 

Personalized rehabilitation and complexity – Mauro Zampolini (Secretary of the UEMS Physical and Rehabilitation 
Medicine Section), Italy 
 
 
REGISZTRÁCIÓ 
 

A vándorgyűlésre való jelentkezés elektronikus úton történik a vándorgyűlés honlapjáról: http://congress-
service.hu/2016/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 
16.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre (kivéve napi díj)! 
 

 2016. június 30-ig 2016. július 1-től befizetve 
Társasági tagok* 28.000 Ft  33.000 Ft 
Nem társasági tagok 31.000 Ft 36.000 Ft 
Napijegy szeptember 2-án 16.000 Ft 16.000 Ft 
Napijegy szeptember 1-jén és 3-án   8.000 Ft   8.000 Ft 
* aki 2016-os tagdíját rendezte 
Tagdíjbefizetése könyvelését megnézheti ide kattintva:  
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due 
 

Az oktatókurzusok és workshop végleges időpontjáról és díjáról később tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
Oktatókurzus várható időpontja: 2016. augusztus 31. (szerda)  
Workshop várható időpontja: 2016. szeptember 2. (péntek)  
 

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 1-i Nyitófogadást 
  

Napijegy tartalmazza: 
• Részvételt az adott napi szakmai programon 
• Kiállítás megtekintésének jogát 
• Mindhárom napijegy megvásárlása esetén az 

akkreditációs pontokat 
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK 
 
NYITÓFOGADÁS 
 

2016. szeptember 1. (csütörtök) 
A vándorgyűlés helyszínén, a Helia Hotel Éttermében 
Díját a részvételi díj tartalmazza (a napijegy kivételével). 
  

DUNAI SÉTAHAJÓZÁS VACSORÁVAL 
 

2016. szeptember 2. (péntek) 
2 órás sétahajózás, büféasztalos vacsorával 
Díja: 11.000 Ft/fő 
 

EBÉD 
 

2016. szeptember 1-jén és 2-án, a Helia Hotel Éttermében 
Svédasztalos ebéd díja: 4.300 Ft/ebéd 
 
 
SZÁLLODAI ELHELYEZÉS  
 

Danubius Health Spa Resort Helia**** 
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64. 
 

Szobaár: 
1 fő részére:   23.400 Ft /szoba /éj  
2 fő részére:   26.400 Ft /szoba /éj    
Lakosztály felár: 12.000 Ft /szoba /éj 
 

A szobaár tartalmazza a büféreggelit, az ÁFA-t, az idegenforgalmi adót, valamint a következő létesítmények használatát: 
uszoda, termálmedencék, jacuzzi, szauna, gőzfürdő és Danubius Premier fitness terem.  
 

A szállodai szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni, és utazás napján 10.00 óráig kell elhagyni.  
 

Parkolási lehetőség: 
A szálloda előtti zárt, nem őrzött parkolót a szállóvendégek érkezési sorrendben, a szabad kapacitás függvényében 
vehetik igénybe. A parkolás díja 360 Ft / szgk. / óra. 
 

A rendezvény résztvevői szobafoglalásaikat a rendezvény honlapján megtalálható linkre kattintva, egyénileg tehetik meg, 
a Danubius Hotel Helia saját online foglalási rendszerén keresztül. 
 

Magyar: 
https://book.danubiushotels.com/OWSB/hu/book/hotel.DSHU02/block.CON310816/rate.OWSBDPRMGHBOLHUF/ms.
1/start.20160829/end.20160905/ 
 

Angol: 
https://book.danubiushotels.com/OWSB/en/book/hotel.DSHU02/block.CON310816/rate.OWSBDPRMGHBOLHUF/ms.
1/start.20160829/end.20160905/ 
 

A foglaláshoz hitelkártyagarancia szükséges, mellyel egyidejűleg 1 éjszakát terhel a rendszer, a többit érkezéskor emeli le 
a recepció. 
 

Szállásfoglalási határidő: 2016. június 30. 
(A szálloda csak ezen határidőig tudja garantálni a szobát, az értesítőben megadott áron és feltételekkel.) 
 

Szálláslemondási határidő: 21 nappal érkezés előtt kötbérmentes.  
21 nappal az érkezés előtt a szálloda 1 éjszakát terhel, mely nem visszatérítendő. A teljes szobaköltség becsekkoláskor 
fizetendő. 
 

A szállodai kapcsolattartó (csoportos szobaigény esetén is hozzá forduljanak): 
Pető Dávid, Tel.: 1/889-5906, E-mail: david.peto@danubiushotels.com. 
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FIZETÉSI HATÁRID ŐK 
 

A részvételi díj, az ebédek és a vacsora 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 
 

A részvételi díjak és étkezések lemondását 2016. június 30-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 2.500 Ft+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:  2016. május 22. 
Előadás, poszter visszaigazolása:  2016. június 20. 
Kedvezményes díjú jelentkezés határideje:  2016. június 30. 
Részvétel, ebéd és vacsora lemondás határideje: 2016. június 30. 
Szállásfoglalási határidő:  2016. június 30. 
E-poszter beküldési határidő: 2016. augusztus 20. 
 
 
A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG CÍME 
 

 
 

HELYI SZERVEZ ŐBIZOTTSÁG ELNÖKE 
 

Dr. Boros Erzsébet 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
1121 Budapest, Szanatórium u. 19. 
Tel.: 1/342-6028, 30/314-3084 
E-mail: e.boros@rehabint.hu 
 
 
 
 
 

 
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/2016/rehab 
http://rehab.hu 


