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Kedves Tagtársunk! 
 
 
Júliusi Hírlevelünkben elsősorban  a Vándorgyűlésünkkel, a Vas Imre Emlékéremmel és a FIFO-val kapcsolatos 
hírek gyűltek össze. 
 
 

Vas Imre Emlékérem 2013. 
A Vas Imre Emlékérem idei díjazottja dr. Bors Katalin. 
Május 31-én lezárult a Vas Imre Emlékérem jelölési időszaka. Társaságunk bármely tagja 
javasolhatott jelöltet az életmű díjra. A Jelölő Bizottság a 2013. évi Vas Imre Emlékérem 
díjazottnak dr. Bors Katalint javasolta, mellyel Társaságunk vezetősége egyhangúan egyetértett. 

A díjazott felkérést kapott a Vándorgyűlésen az őt megillető előadás megtartására. Gratulálunk! 
 

Fiatalok Fóruma 
Május 24-én Budapesten a KÖSZI-ben volt az idei Fiatalok Fóruma. A rendezvény házigazdája dr. 
Lippai Zoltán, a Bajcsy-Zsilinszky kórház osztályvezetője volt.  Az első helyezést Karóczi Csilla érte 
el, s így előadásával meghívást kapott a Vándorgyűlésünkre is. Gratulálunk! 
>>> Részletes beszámoló a 2013. évi Fiatalok Fórumáról 

 
 

Vándorgyűlés friss hírei 
A Vándorgyűlésünkre szép számú absztrakt érkezett. A Tudományos Bizottság  minősítette az 
absztraktokat. Az erről szóló visszajelzést a kongresszust szervező cégtől mindenki megkapta. Ha 
ennek ellenére lenne olyan jelentkező, aki még nem kapott volna értesítést kérjük jelezze ezt a 
cég felé (Mátray Katalin, KMCongress Kft. info@kmcongress.com ). 

 
Arról, hogy melyik előadás/poszter pontosan mely időpontban fog sorra kerülni hamarosan egy következő 
értesítésben megy majd a tájékoztató. (Ezzel összefüggésben a Vándorgyűlésre a kedvezményes jelentkezés 
határidejét július 15-ig meghosszabítottuk) 
 
Az első napra érvényes napijegy ára 8.000 Ft-ra csökkent. 

 
július 15. (hétfő): A kedvezményes – 5.000 Ft-al csökkentett – Vándorgyűlés 
részvételi díj befizetésének határideje meghosszabbítva július 15-ig! (további 
3.000 Ft kedvezmény érvényesíthető határidő nélkül, ha valaki a Társaságunk tagja, és a 2013-as 
tagdíja rendezett) 
részletes tájékoztató a Vándorgyűlésről 

               online jelentkezés  a Vándorgyűlésre 
               tagdíjbefizetés könyvelésének ellenőrzése 

 

augusztus 29-30-31. (csütörtök-péntek-szombat): XXXII.Vándorgyűlés 
Miskolcon 
Szeretettel várjuk az előadókat, kiállítókat, résztvevőket Miskolcon! Foglalja le időben a 
szállását, használja ki a korai jelentkezés és a társasági tagság adta előnyöket a jelentkezés 
során! 
további részletek >>>  www.kmcongress.com/rehab2013.php 

 

 
 

http://rehab.hu/hirek.aspx?nid=30436#30436
mailto:info@kmcongress.com
http://www.kmcongress.com/rehab2013.php
http://www.kmcongress.com/regform/index.php?c=bank&mod=urlap&l=hu&rendezveny=200
https://www.doki.net/tarsasag/rehab/bejelentkezes.aspx?c=due
http://www.kmcongress.com/rehab2013.php


2 
 

Ez és a korábbi Hírlevelek a rehab.hu honlapon, a TÁRSASÁG/TAGSÁG -> Hírlevelek menüpontban is olvashatóak. 
Amennyiben le szeretne iratkozni a Hírlevélről: ezt megteheti a rehab.hu-ra történő bejelentkezés után, a Személyes adatok között, a Hírlevél beállítás fülön. Amennyiben újra fel 

szeretne iratkozni azt ugyanitt teheti meg. 
 Az e-Hírlevél ezen számának szerkesztője:   

dr. Szél István, dr. Tóth István 
Copyright © 2013 Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 

Bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon bizalommal munkatársunkhoz a titkarsag@rehab.hu email címen. 
 
 
 

 
 

Honlapunkon [rehab.hu] elérhető a május 24-i Közgyűlésről 
és a Geréby tanácskozásról szóló beszámoló 
 
Ide kattintva közvetlenül a beszámolókat tartalmazó oldalakra juthat, benne: 
 

 - A 2013.május 24-i Közgyűlés jegyzőkönyve 
 - Az ORFMMT szekcióinak a beszámolói a 2012-es évről 
 - A Geréby Tanácskozás előadásai (témák címszavakban: a tagozat munkája, rehabilitációs 
programok, program csoportok, szakmakódok, progresszivitás, OENO kódok karbantartása, 
irányelvfejlesztés) 
 - Irányelvek, melyek fejlesztésében társszerzőként, ill. véleményezőként a rehabilitáció érintett 
 - Az új szakfelügyelő főorvosi, és a minőségügyi szakfőorvosi rendszerről szóló rendelet 
 
 

Egyéb  
 

 
Felhívás a szakképesítési/szakvizsga tagsági adatok pótlására, kiegészítésére! 

Korábbi felhívásunkra – örömünkre- sokan frissítették szakképesítési adataikat. Most azokat, akik ezt 
eddig még nem tették meg kérjük az adatok pótlására! 
A szakképesítés/szakvizsga adatait ide kattintva akár most is kiegészítheti! 
további részletek >>> 
 

A befizetési határidőre tagjaink jelentős része tagdíját befizette. Köszönjük! Akinek esetleg 
még lemaradása lenne, kérjük pótolja azt! 
Csak az ez évi tagdíjat befizetőknek tudjuk biztosítani: a Rehabilitáció folyóirat példányait, a 
pályázatainkon való részvételt, a kedvezményes Vándorgyűlés részvételi díjat, a honlapunk  zárt 
részeihez való hozzáférést. 
 

ORFMMT 2013. évi tagdíjai 
1. nem diplomás tagok, nem dolgozó nyugdíjasok, GYES-en lévők, rezidensek: 2.400 Ft/év 

2. diplomás, nem orvos tagok: 3.600 Ft/év 

3. orvosok: 6.000 Ft/év 

 

számlaszámunk: 11702036-20526324 OTP Bank 
Itt ellenőrizheti eddigi tagdíjbefizetésének könyvelését.  
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