
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága 

 
Postacím: ORFMMT, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19. 

Tel.: +36 1391-1948 

Fax: +36 4659-6602 

E-mail: Titkárság (Lukács Anita): titkarsag@rehab.hu 

Elnök (dr. Szél István): elnok@rehab.hu 

Főtitkár, web-szerkesztés (dr. Tóth István): fotitkar@rehab.hu 

Fiatalok Fóruma (FIFO) (dr. Vén Ildikó) fifo@rehab.hu 

 

Bankszámla: 11702036-20526324  

Adószám: 19025159-1-43 

 

Csatlakozzon hozzánk a facebookon is: facebook.com/rehab.hu 

web: www.rehab.hu 

Online tagfelvétel a www. rehab.hu honlapon keresztül 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Bemutatkozik az 
 
 

Orvosi Rehabilitáció és  Fizikális Medicina 
Magyarországi Társasága  
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A Társaság tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek 

Szövetségének (MOTESZ)  

Tagja vagyunk az európai rehabilitációs társaságnak (European Society of 

Physical and Rehabilitation Medicine - ESPRM), Társaságunkat delegált 

tagok képviselik.  

Tagja vagyunk, illetve a MOTESZ által delegált tag révén képviseltetjük 

magunkat a nemzetközi szakorvos szövetség rehabilitációs szekciójában 

(European Union of Medical Specialits Physical Medicine and 

Rehabilitation Section - UEMS PRM)  

 

Társaságunk jelenleg több, mint 400 aktív taggal rendelkezik.  

 

 

Társaságunkon belül egy-egy speciális szakterülettel foglalkozó szekciók 

működnek. Jelenlegi szekcióink:  

Ápolási Szekció  

Multidiszciplináris Gyógyászati Segédeszköz Szekció (MUGYO)  

Muszkuloszkeletélis szekció  

Neurorehabilitációs Szekció  

Pszichológiai Szekció 

 

TÁRSASÁGUNK ELNÖKSÉGE: 

dr. Szél István elnök  

dr. Boros Erzsébet leendő elnök  

dr. Tóth István főtitkár   

dr. Harsányi Z solt előző elnök  

dr. Habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna pénztáros  

dr. Fazekas Gábor nemzetközi titkára  

dr. Vén Ildikó ifjúsági titkár  

 

Budapest, 2013. május 

dr. Szél István elnök 

 

 

 

Társaságunk a rehabilitáció bármely területével foglalkozó tagok önkéntes 

társulásán alapuló, a tudományos területen a szakmai-tudományos munkát 

koordináló, hazai és nemzetközi egészségügyi kapcsolatok fejlesztését 

elősegítő szervezet.  

 

Társaságunk Magyar Rehabilitációs Társaság néven Tarnóczy Mária és Egyed 

Béla csaknem egy éves előkészítő munkája után1966-ban alakult meg a MOTESZ 

tagegyesületeként. Első elnöke Dubovitz Dénes volt. Többszöri névváltoztatást 

követően 2002. óta Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi 

Társasága néven, mint közhasznú szervezet működik.  

 
Főbb tevékenységek:  

 

Változó helyszíneken évente Vándorgyűlés néven országos szakmai 

konferenciát rendezünk  

Évente szintén változó helyszínen fiatal rehabilitációs team tagok részére 

tudományos tanácskozást szervezünk Fiatalok Fóruma (FIFO) néven  

Társaságunk támogatja szekcióinak önálló rendezvényeit, illetve más 

társaságok, intézmények rehabilitációval kapcsolatos rendezvényeit.  

Társaságunk 1981-ben, a Fogyatékos Személyek Nemzetközi Évében 

emlékérmet alapított az orvosi rehabilitáció területén kiemelkedő 

tevékenységet folytató személyek részére, melyet először 

„Rehabilitációért” emlékéremnek, 1985-ben pedig a XX. Század első 

felében kiemelkedő rehabilitációs tevékenységet végző 

pulmonológusról „Vas Imre Emlékérem”-nek nevezett el. A 2013-as 

esztendőig ezt az érmet eddig 29 személy kapta meg.  

Fiatal kutatók részére Társaságunk díjat alapított „László Gergely-

díj” néven.  

Társaságunk „Geréby Tanácskozás” néven rendszeresen 

szakmapolitikai fórumokat szervez  

Társaságunk honlapot működtet (www.rehab.hu), illetve 

rendszeres HÍRLEVELET küld tagjai részére.  

Társaságunk 1991. óta papír alapon és 2012. óta online is hozzáférhető 

magyar nyelvű, angol nyelvű absztraktokkal is rendelkező tudományos 

folyóiratot ad ki REHABILITÁCIÓ néven.  
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