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Kedves Tagtársunk! 

 

Közelgő rendezvényeinkre, aktualitásokra szeretnénk felhívni a figyelmét. 

 

Vándorgyűlés 2021 

Következő Vándorgyűlésünk terveink és reményeink szerint hagyományos körülmények között, 
offline, személyes részvételekkel kerül megrendezésre 2021. október 7-9. között, Szegeden. 

További részletek a Társaság honlapján, illetve a Vándorgyűlés hivatalos honlapján lesznek 
elérhetők >>> 

 

Vándorgyűlés 2020 

A vártnál sikeresebb volt a tavaly novemberi online Vándorgyűlésünk. A Zoom segítségével 
több, mint 150 résztvevőnk volt. A kongresszus megnyitója során átadásra került a Vas Imre 
Emlékérem.  

2020. évi kitüntetettek: dr. Fáy Veronika, dr. Mező Róbert, dr. Mészáros Éva, és Kovács Ágnes 
volt, akiknek ezúton is gratulálnunk! 

A 2020. évi novemberi online Vándorgyűlésünket a Semmelweis Egyetem utóakkreditációra 
befogadta. Kérjük a résztvevőket, hogy a pontok adminisztrációjához 2021. február 28-ig 
a titkarsag@rehab.hu email címre küldjék el adataikat. 
 
Tárgy: Vándorgyűlés pontok 
Szöveg: név, orvosoknál pecsétszám, szakdolgozóknál reg.szám  

 

Fiatalok Fóruma 

 
A Magyar Rehabilitációs Társaság 2021-ben ONLINE rendezi meg a Fiatalok Fórumát. Az 
eseményre várjuk 35 év alatti, a rehabilitációt érintő bármely szakterületen dolgozó fiatalok 
előadásait. A legjobb előadásokat 3 tagú zsűri javaslata alapján jutalmazzuk. 

http://sptr.eomail5.com/f/a/nlKNIri7dMGebj_xQ1SXYg~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0QtaHR0cDovL3d3dy5lcWNvbmdyZXNzLmh1L2tvbmdyZXNzenVzYWRhdC9tcnQvVwVzcGNldUIKYC7hhDNgia3DFVIQZ3N6YWFiQGdtYWlsLmNvbVgEAAAKPw~~
http://sptr.eomail5.com/f/a/nlKNIri7dMGebj_xQ1SXYg~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0QtaHR0cDovL3d3dy5lcWNvbmdyZXNzLmh1L2tvbmdyZXNzenVzYWRhdC9tcnQvVwVzcGNldUIKYC7hhDNgia3DFVIQZ3N6YWFiQGdtYWlsLmNvbVgEAAAKPw~~
mailto:titkarsag@rehab.hu


 

Időpont: 2021. május 14. péntek  

Szervező: Dr. Mayer Ágnes, az MRT Ifjúsági Titkára 

Előadói jelentkezési határidő: 2021. április 19. 

Regisztráció, absztrakt feltöltés >>> 

További részletek >>> 

 

László Gergely pályázat 

A Magyar Rehabilitációs Társaság 35 éven aluli szakemberek részére 2021-ben is meghirdeti a 
"Dr. László Gergely pályázatot". Az orvosi rehabilitáció bármely területén készített tudományos 
igényű munkával a rehabilitációs team valamennyi tagja pályázhat.  

Benyújtás határideje: 2021.  március 31 

Díjazás: A pályázat össz-díjazása 150.000/ Ft. A díjakról és a díjazás elosztásáról a lektori 
vélemények alapján az Elnökség dönt.  

További részletek >>> 

 

Őrjárat 

Annak érdekében, hogy a következő Őrjárat konferenciánk hacsak lehet személyes részvétellel, 
személyes találkozásokkal valósulhasson meg, az időpontját módosítottuk: 2021. szeptember 10. 
Téma: "Rehabilitációs szempontok gyulladásos és szisztémás autoimmun betegségekben" 

További részletek a honlapon >>> 

 

MRT közlemény 

Az OORI és az ORFI év eleji összevonásával kapcsolatos közleményünk és az államtikári 
válasz honlapunkon olvasható. >>> 

 

Tagdíj 2021 

Ez évi tagdíjbefizetési határidő: 2021. március 31. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a postázott 
Rehabilitáció folyóiratot, a honlapukon keresztüli folyóirat hozzáférést, pályázatainkon való 
részvételt csak a tagdíjfizetőknek tudjuk biztosítani.  

Kérjük az online befizetést válasszák, a Magyar Rehabilitáció Társaság számlaszáma: 
11702036-20526324. 

http://sptr.eomail5.com/f/a/H0pv2GI3FqQYCKEf522myg~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0RjaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZG1wUTdIQkpRTXRjcDR0N1lTeEJ0T0lkMFBjdXhhWm00cjFPd2EwakFOOEFDdGR3L3ZpZXdmb3JtVwVzcGNldUIKYC7hhDNgia3DFVIQZ3N6YWFiQGdtYWlsLmNvbVgEAAAKPw~~
http://sptr.eomail5.com/f/a/djfPBKVkbApjLQ8mUofOHQ~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0RQaHR0cHM6Ly93d3cuZG9raS5uZXQvdGFyc2FzYWcvcmVoYWIvdXBsb2FkL3JlaGFiL2RvY3VtZW50L2ZpZm9fZmVsaGl2YXNfMjAyMS5wZGZXBXNwY2V1QgpgLuGEM2CJrcMVUhBnc3phYWJAZ21haWwuY29tWAQAAAo_
http://sptr.eomail5.com/f/a/U_TgWFQ1VZqXD7ijXrlbrA~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0RcaHR0cHM6Ly93d3cuZG9raS5uZXQvdGFyc2FzYWcvcmVoYWIvdXBsb2FkL3JlaGFiL2RvY3VtZW50L2xnXzIwMjEucGRmP3dlYl9pZD05QkQ3NjAxRDU0MzI0RkJXBXNwY2V1QgpgLuGEM2CJrcMVUhBnc3phYWJAZ21haWwuY29tWAQAAAo_
http://sptr.eomail5.com/f/a/nrD8e7caDHKSLInMuZsC7Q~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0Q0aHR0cDovL3JlaGFiLmh1L2hpcmVrLmFzcHg_bmlkPTEwMzAwMyZjaWQ9MzAwIzEwMzAwM1cFc3BjZXVCCmAu4YQzYImtwxVSEGdzemFhYkBnbWFpbC5jb21YBAAACj8~
http://sptr.eomail5.com/f/a/TKHIevUrnT84VzekhsOXOg~~/AAAHUQA~/RgRiFgnhP0QzaHR0cDovL3JlaGFiLmh1L2hpcmVrLmFzcHg_bmlkPTEwMjY3OCZjaWQ9MzIjMTAyNjc4VwVzcGNldUIKYC7hhDNgia3DFVIQZ3N6YWFiQGdtYWlsLmNvbVgEAAAKPw~~


Akik honlapunk tagsági adatbázisába jelezték, annak postán befizetési csekket küldünk. Aki ezen 
kívül csekket kér, az a titkarsag@rehab.hu-ra írjon levelet.  

MRT 2021. 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 

További részletek a honlapon >>> 

 

Egyéb rendezvények 

• Szemezgetések online konferencia: 2021. április 16-án. További részletek folyamatban. 
• Multidiszciplináris Segédeszköz Szekció akkreditált tanfolyama, 2021. október 19., Tartós 

használati célt szolgáló gyógyászati segédeszközök rendszere és támogatása. 
Helyszín: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

• Rehabilitációs alapismeretek: 2021. november 8-19., Országos Orvosi Rehabilitációs 
Intézet (Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Medicina Tanszék) 

• Humán kineziológiai alapismeretek: 2021. november 29-30. Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet (Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Medicina Tanszék) 

• ISPRM “Furthering Rehabilitation in a New World”  Virtual Congress of ISPRM 2021, 
június 12-15. 
Because of the pandemic of Covid-19, the scheduled Lisbon Congress in 2021 will be 
postponed to 2022. Instead, ISPRM will hold an online congress in 2021. További 
részletek >>> 

• Mediterrenanean Forum of Rehabilitation Medicine (MFPRM) 2021 október 13-16 
Amman, Jordánia. További részletek >>> 

• EFRR: 16th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation 2021 
Szeptember 23 - 25, Szlovénia. További részletek >>> 

 

1% 

Kérjük, mint regisztrált kedvezményezettet, támogassa kiemelten közhasznú 
tevékenységünket adója 1 %-val! 

Adószámunk: 19025159-1-43 
Magyar Rehabilitációs Társaság, 1121 Budapest, Szanatórium u. 19.  

 

 

Üdvözlettel, 

 
 
                                  Dr. Tóth István                                                                 Dr. Papp Edit 
                                         elnök                                                                               főtitkár 
 
 
 
Budapest, 2021. február 22. 
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