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REGISZTRÁCIÓ 

1. A vándorgyűlésre való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges,  
a Szervező Iroda honlapján keresztül. A honlap elérhetősége: 
http://www.eqcongress.hu/ kongresszusadat/mrt 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs 
díj és a megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
Az On-line jelentkezésre 2019. szeptember 23-ig van lehetőség!  
Lehetőség van jelentkezésre a honlapon található jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével is. 

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és 
a szervező irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni!  
A költségvállalási nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni!  
A regisztráció, szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése után érvényes, 
mindaddig nem tekinthető foglalásnak! 

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK 
 

RÉSZVÉTEI DÍJ KATEGÓRIÁK 
2019. július 19. 
előtti befizetés 

esetén 

2019. július 19- 
szeptember 23. között  

befizetve 
Helyszínen 

Társasági tagok* 27.000.- Ft 33.000.- Ft 35.000.- Ft 
Nem tag 33.000.- Ft 36.000.- Ft 38.000.- Ft 
Oktató Kurzus    2.000.- Ft    3.000.- Ft   4.000.- Ft 
Napijegy (csütörtök, péntek) 16.000.- Ft 16.000.- Ft 18.000.- Ft 
Napijegy (szombat)    8.000.- Ft    8.000.- Ft 10.000.- Ft 

*aki 2018. évi tagdíját rendezte 
Tagdíjbefizetése könyvelését megnézheti ide kattintva: 

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

A részvételi díj tartalmazza: 
• Részvételt a szakmai programon 
• Az akkreditációs pontokat 
• A kiállítás megtekintésének jogát 
• A Vándorgyűlés kiadványait 
• Kávészüneteket 3 napra 
• A október 3-i Nyitófogadást 

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

 
Helyszíni regisztráció nyitvatartása 

2019. október 3. (csütörtök) 08.00 - 18.00 
2019. október 4. (péntek) 08.00 - 18.00 
2019. október 5. (szombat) 08.00 - 14.00 

 

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


 

 

 
TUDOMÁNYOS FŐTÉMÁK 
 

t CEREBRALIS PARESISES GYERMEKEK REHABILITÁCIÓJA NAPJAINKBAN 
t ROBOTOK, 3D ÉS EGYÉB INNOVATÍV TECHNIKAI LEHETŐSÉGEK A   
    REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSBAN 
t ELLÁTÁS MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA A REHABILITÁCIÓBAN 
t KARDIOPULMONÁLIS TERHELHETŐSÉG A REHABILITÁCIÓBAN 
t POSZTTRAUMÁS – KIEMELTEN A POLITRAUMA MIATTI - REHABILITÁCIÓ 
t EMELLETT EGYÉB, SZABADON VÁLASZTOTT TÉMÁK 

 

S ŐRJÁRAT: MÁSODLAGOS VASZKULÁRIS PREVENCIÓ STROKE UTÁN 
S OKTATÓKURZUS: REHABILITÁCIÓ NAGYÍZÜLETI SPORTSÉRÜLÉSEKET 

KÖVETŐEN 
 
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 lehet jóváírni. 
 
 
PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE 
 

A vándorgyűlés témáihoz előadások és poszterek jelenthetők be. 
Az előadások és a poszterek összefoglalóját kétféle úton fogadjuk: 
 
(1) Email-ben: a szalma@eqcongress.hu e-mail címre 2019. május 20-ig 

eljuttatva. (Az ehhez javasolt absztrakt bejelentőlapokat a letölthető 
dokumentumok között találja meg.) 

(2) Online felületen: Munkáját honlapunkon keresztül is fel tudja tölteni a 
Prezentációk bejelentése menüpontban.  
A honlap elérhetősége: www.eqcongress.hu/kongresszusadat/mrt 

A prezentációk elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt és erről az érintettek 
külön értesítést kapnak. 
Absztrakt besorolásról a visszaigazolást 2019. június 25-ig megküldjük                        
e-mailben. 
A Tudományos Bizottság fenntartja a jogot az előadás bejelentések 
poszterbemutatássá való átminősítésére, vagy fordítva. A legjobb prezentációk 
díjazásban részesülnek! 
 
 

mailto:szalma@eqcongress.hu


 

 

 
AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 
A szerzőnek az absztrakt beadásakor jeleznie kell, hogy melyik témához 
gondolja sorolni a munkáját! 
A felsorolt témákban várunk összefoglalókat 2019. május 20-ig. 
 

· Cerebralis paresises gyermekek rehabilitációja napjainkban 
· Robotok, 3D és egyéb innovatív technikai lehetőségek a rehabilitációs ellátásban 
· Ellátás minősége és biztonsága a rehabilitációban 
· Kardiopulmonális terhelhetőség a rehabilitációban 
· Poszttraumás – kiemelten a politrauma miatti - rehabilitáció 
· Egyéb 

 
A Vándorgyűlésre kétféle absztrakttal lehet jelentkezni. 

 
Kutatómunka ismertetésére: 
Kérjük, hogy az alábbi bekezdések 
felhasználásával szerkessze meg az 
összefoglalót! 
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, 
összefoglalók, áttekintő közlemények, stb.) - – 
kérjük, hogy az alábbi bekezdések 
felhasználásával szerkessze meg az 
összefoglalót! 
(például új módszerek, eszközök ismertetése stb.): 
BEVEZETÉS: - Problémafelvetés. 
TÁRGYALÁS: - Az ismertetésre kerülő új 
módszer, eszköz stb. néhány 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 nem vesznek részt a Vándorgyűlésen, nem hallják az előadást, nem látják a 
posztert. 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. 
Kérjük, hogy a bejelentett prezentáció összefoglalóit magyar nyelven, mindkét 
esetben maximum 250-350 szó terjedelemben – max. 3000 karakter (a cím és a 
szerzők neve, munkahelye nélkül), az alábbiak figyelembevételével készítse el: 
 

• a szerzők-társszerzők teljes nevét írja ki 
• kérjük, hogy az előadó (posztert bemutató) szerző nevét húzza alá 



 

 

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

• álló A/4-es forma, 2,5 cm-es margókkal 
• az absztraktot egyes szám, vagy többes szám 3. személyben írja! („A Szerző kimutatta, 

hogy… vagy a „Szerzők kimutatták, hogy…) 
• Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz 
• az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, és irodalmi hivatkozások jelölését 
• a szövegfájl ne tartalmazzon semmilyen formázást, illetve fej- vagy láblécet 
• mindkét absztrakt típus kiegészíthető maximum 3 hivatkozással, ami nem számít bele a 

szavak megadott számába 
• az összefoglalókat az előadást bejelentő nevével azonosítjuk 

 

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

„LEGJOBB ELŐADÁS-ÖSSZEFOGLALÓK SZEKCIÓJA” A VÁNDORGYŰLÉSEN! 
AZ ELŐADÁSOK kategóriájában is a Társaság versenyt hirdet. A legérdekesebb 
előadás-összefoglalók szekciójában a legjobb három előadás díjazásban részesül: 
oklevél és könyv 
 
POSZTERSZEKCIÓ 
 

Útmutató az elektronikus poszterek készítéséhez 
 

A Vándorgyűlésen elektronikus poszterek mutathatók be, tehát nem kell ezeket 
kinyomtatni. Sablon, illetve az álló monitoron történő bemutatáshoz szükséges PDF 
fájl elkészítéséhez segítség itt található: http://www.epostersystem.com/howto.htm  
A poszter beküldése 

A kész PDF állományt kérjük, küldje el a szalma@eqcongress.hu e-mail címre, 
legkésőbb 2019. szeptember 23-ig! 

 

A korábbi évekhez hasonlóan mód lesz a poszterek mondanivalójának rövid 
ismertetésére 2-3 dia bemutatásával az előadótermekben.  
 

POSZTERVERSENY A VÁNDORGYŰLÉSEN! 
 

A  kategóriájában a Társaság versenyt hirdet, a legjobb három poszter díjazásban 
részesül: oklevél és könyv 
 
Az absztraktok elkészítéséhez segédletként javasoljuk Kullmann Lajos professzor úr 
cikkének áttanulmányozását: Kullmann L, Belicza É, Kullmann T. Ajánlások 
kongresszusi absztraktok és előadások készítéséhez.  
Rehabilitáció 2009;19(3):133-138. 
 
 

http://www.epostersystem.com/howto.htm
mailto:szalma@eqcongress.hu


 

 

 
„VÁNDORGYŰLÉSRE ELŐADÁSSAL / POSZTERREL JELENTKEZŐ 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 
- MRT tag 
- az adott, ill. az azt megelőző évben, időben befizetett társasági tagdíj 
- a Vándorgyűlésre első szerzőként absztrakt beküldése 

Jelentkezés: titkarsag@rehab.hu-ra küldött E-mail-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 

 
HATÁRIDŐK 

 

2019. május 20. ● Előadás, poszter bejelentés, absztrakt beküldési határidő 

2019. június 25. ● Előadás, poszter visszaigazolás határideje 

2019. augusztus 30. ● Szállásfoglalás és befizetés határideje 

2019. július 19. ● Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje 

2019. szeptember 23. 
● E-poszter beküldési határidő 
● Részvétel, ebéd és vacsora lemondás határideje 
● On-line regisztráció zárása 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK 
 

NYITÓFOGADÁS   TÁRSASVACSORA  
2019. október 3. (csütörtök)  2019. október 4. (péntek) 
Helyszín: Kölcsey Központ  Helyszín: Nagyerdei Stadion, VIP Silver 
Díját a részvételi díj tartalmazza   Terem (4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.) 
(a napijegy kivételével).   Díja: 11.000 Ft/fő 
 
 

http://www.rehab.hu/docview.aspx?r_id=3530393633


 

 

EBÉD 
A Vádorgyűlés mindhárom napján Hotel Lycium éttermében 

 Fakultatív - (büfé) 
 - ára: 4.750.-Ft/fő/alkalom (tartalmazza az ÁFA-t) 
 
 
TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 
SZÁLLODAI ELHELYEZÉS 
Szállásfoglalási határidő:  
2019. augusztus 30. 
(A szálloda csak ezen határidőig tudja 
garantálni a szobát, az értesítőben 
megadott áron és feltételekkel.) 
 
SZÁMLÁZÁS: a vonatkozó törvények az 
étkezési, kulturális és egyéb költségek 
részletezését írják elő, így a számlán külön 
sorban kerülnek feltüntetésre. 
A számlát a megadott számlacímzett 
nevére állítjuk ki, amennyiben nem ad 
meg külön címzettet, a számla a jelentkező 
nevére és címére kerül kiállításra!                        
A kiállított számlát utólag más címzett 
nevére módosítani 4.000.- Ft kezelési 
költség ellenében tudjuk! Kérjük, hogy a 
címzett adatait pontosan és olvashatóan 
legyen szíves megadni a Költségátvállaló 
Nyilatkozaton! 
 

FIZETÉSI FELTÉTELEK:  
A kedvezményes regisztrációs díj abban az 
esetben érvényes, amennyiben az összeg 
határidőre megérkezik a megadott 
bankszámlára. 
A szállodai foglalás visszaigazolására 
akkor kerül sor, ha a szállásdíj 2019. 
augusztus 30-ig megérkezik a szervező 
iroda számlájára. Amennyiben a 
határidőre a foglalni kívánt szállás díja 
nem érkezik meg, a foglalást 
automatikusan töröljük! 
 
FIZETÉSI HATÁRIDŐK: A részvételi 
díj, az ebédek és a vacsora díja a számlán, 

ill. a visszaigazolásban megadott időpontig 
fizetendő. 
 
LEMONDÁS ÉS VISSZAFIZETÉS:  
A lemondást írásban kell megtenni.                         
A szállásdíj esetében a 2019. augusztus 
30-ig beérkezett lemondásoknál a teljes 
befizetett összeg visszautalásra kerül 
4.000.- Ft adminisztrációs díj levonásával. 
A 2019. augusztus 30. után érkezett 
lemondást az opciók miatt nem áll 
módunkban elfogadni, a befizetett 
összeget nem tudjuk visszafizetni.  
Regisztrációs díj és ebéd, bankett 
befizetése esetén a 2019. szeptember 20-ig 
beérkező lemondás ellenében a befizetett 
összeget 4.000.-Ft adminisztrációs díj 
levonásával csökkentve fizetjük vissza.  
Az ez után érkezett lemondást nem tudjuk 
elfogadni, a befizetett összeget nem áll 
módunkban visszafizetni.  
A kiszámlázott és írásban le nem 
mondott szolgáltatások díját a 
megrendelő akkor is köteles 
megtéríteni, ha azokat nem vette 
igénybe. 
 
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. 
 
 
 



 

 

 

SZÁLLÁS  
 

Szállásfoglalás a kapacitások függvényében és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 
2019. augusztus 30.  
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet 
biztosítani! 

 
 
 

Hotel Lycium****   Szoba szám: 80 szoba 
/H-4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3./   
 
A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE.  
A szálloda igazi belvárosi szálloda, amely a 
Kölcsey Központ épületegyüttesében található, 
Debrecen központjában. A minőségi 
szolgáltatásokra helyezik a hangsúlyt, amely 
eredményeként a Magyar Turizmus Minőség 
Díja kitüntetésben részesültek. A szállodában a 
dohányzás nem megengedett.  
Szobaár tartalma: Szállás svédasztalos 
reggelivel; Wellness részleg korlátlan 
igénybevétele (medence, jakuzzik, 
hagyományos és aromaterápiás szaunák, infra kabin, merülő medence, fitneszrészleg 
használata a nyitva tartás és az üzemelés függvényében), fürdőköpeny használat, 
korlátlan díjmentes WIFI hozzáférés a szálloda egész területén, vezetékes internet 
használat a szobákban, business corner használat, ÁFA; IFA. A szállodai szobákat az 
érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig kérik 
elhagyni.  
Parkolás: A szobafoglalással rendelkező szállóvendégek részére a Kölcsey Központ 
mélygarázsában a szálloda részére elkülönített, külön sorompóval ellátott belső 
fedett parkoló használata biztosított, melynek ára 2.500.-Ft / szgk. / nap és 
közvetlenül fizetendő, a szobaár nem tartalmazza. A parkolókártya érvényesítése a 
hotel recepcióján történik. 
 
 
Régi Posta Fogadó    Szoba szám: 12 szoba 
/4025 Debrecen, Széchenyi utca 6./ 
 

15 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 
Az 1690-es években épült, nagy történelmi és 
várostörténeti jelentőséggel bíró étterem és 
fogadó, a belváros szívében található, a Piac 
utca korzótól 1 percre, a Csonka templom 
mögött.  



 

 

 
A 2011-ben teljesen felújított étterem és fogadó, 
klimatizált szobákkal várja kedves vendégeit. A 
szobákban található zuhanyzó vagy fürdőkád, 
mosdó, WC, Tv, WIFI, valamint igényelhető 
szobaszerviz és a recepción található széf. 
A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 
órától lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 
óráig kérik elhagyni. 
Szobaár tartalma: a szállás büféreggelivel, ÁFA; 
IFA, valamint a parkolóhelyet. 

 
 
Aquaticum Termál & Wellness Hotel**** Szoba szám: 40 szoba 
/4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1./ 
 

15 percre a rendezvény helyszínétől. A szállodától 
az 1-es villamos Medgyessy sétánynál lévő 
megállójától a Kálvin térig, majd onnan kb. 4 
perc gyalog.  
A három hektár parkerdővel rendelkező 
szálloda, a város északi részén, a debreceni 
Nagyerdő szívében helyezkedik el. A 
légkondicionált szálloda kétágyas, 
nemdohányzó szobákkal várja a vendégeket, 
amelyek minden elvárásnak eleget tesznek. A 
szobákban található telefon, olvasólámpa, 
hajszárító, minibár, fürdőszobai bekészítés, 
fürdőköntös, valamint tartalmaz WIFI elérést és 
igényelhető szobaszerviz. 
Szobaár tartalma: a szállás svédasztalos 
reggelivel, a városi termálfürdő üzemelő 
medencéinek korlátlan igénybevétele (nyitva 
tartás függvényében), fürdőköpeny, WIFI 

használat a szálloda területén, ÁFA; IFA. 
A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az utazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni. 
Parkolás: A parkolási díj a mélygarázsban 1.500 Ft/személygépkocsi/éj, a felszíni 
parkolóban 3.000 Ft/személygépkocsi/éj. Vendégeink ingyenesen tudnak megállni 
az Oláh Gábor utcán található parkolókban. 
 
 
 



 

 

 
Hotel Nagyerdő   Szoba szám: 25 szoba 
/4026 Debrecen, Pallagi út 5./ 
 

15 percre a rendezvény helyszínétől. A szállodától 
az 1-es villamos Medgyessy sétánynál lévő 
megállójától, a Kálvin térig, majd onnan kb. 4 perc 
gyalog.  
 

A szálloda Debrecen legszebb zöldövezeti 
területén, a Nagyerdő szívében fekszik. A 
családias környezetű szálloda, légkondicionált, 
kétágyas szobákkal várják a vendégeket. A 
szálláshoz tartozik a saját fedett medencéiknek 
korlátlan használata (nyitvatartási időben). A 
szobákban található televízió, telefon, minibár és 
hűtőszekrény.   
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, a 
szálloda fedett termálvizes medencéjének és 
szaunájának használata (nyitva tartás 
függvényében), parkoló, WIFI, ÁFA; IFA. 
 

 
Boutique Hotel Kristály    Szoba szám: 9 szoba 
/4031 Debrecen, István út 74./ 
 

20 percre a rendezvény helyszínétől. A szállodától a 
45-ös busz, István úti megállójától, a Csokonai 
Színház megállóig majd onnan kb. 10 perc gyalog.  
 

Debrecen belvárosához közel található, családias, 
modern építésű szálloda, wellness részleggel, 
valamint légkondicionált, kétágyas szobákkal 
várják a vendégeket, melyek mind 
berendezésükkel, mind a szálloda szolgáltatásaival 
eleget tesznek igényeiknek. A szobákban található 
ingyenes széf, mood lighting fürdőszoba, LED 
televízió és minibár.  
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, parkolót, 
WIFI-t, a fürdőház használatát, ÁFA; IFA. 
 
 
 

 



 

 

 
 
Péterfia Panzió     Szoba szám: 5 szoba 
/4026 Debrecen, Péterfia u. 37/b./ 
 
7-8 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 
A Péterfia Panzió és apartmanház, Debrecen 
centrumában, a Nagytemplomtól 400 méterre található, 
mely családias hangulatban, parkosított környezetben 
biztosítja a vendégek nyugalmát. Kétágyas szobákkal és 
apartmanokkal várják a vendégeket, minden 
igénynek megfelelő berendezéssel és 
szolgáltatásokkal. A szobákban található zuhanyzó, 
hűtőszekrény, színes televízió, törülköző, 
mikrohullámsütő és légkondi. 
Szobaár tartalma: szállás bővített kontinentális 
reggelivel, parkolás, WIFI, ÁFA, IFA 
 
 
Malom Hotel****    Szoba szám: 22 szoba 
/4027 Debrecen, Böszörményi út 1./ 
 

7-8 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 
A magyar motívumkincsekkel ötvözött kortárs 
enteriőr tökéletes pihenést kínál. Exkluzív, 
igényesen kialakított lounge és bár vendégeink 
könnyed kikapcsolódását szolgálja. A pazarul 
berendezett étteremben a magyar gasztronómiai 
kultúra remekei élvezhetők a legjobb hazai borok és 
pálinkák társaságában. Debrecen frekventált részén 
található a Malom Hotel, mely a polgárváros 
legújabb pihenőkomplexumának számít. 
A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától 
lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig 
kérik elhagyni. 
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, 
zárt parkoló (korlátozott számban), WIFI, ÁFA, IFA 
 
 
 
 
 



 

 

 
Belvárosi Panzió   Szoba szám: 23 szoba 
/4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 60./ 
 

10-12 perc sétára a rendezvény helyszínétől. 
A családias hangulatú Belvárosi Panzió Debrecen 
belvárosában, a főtértől kb. 500 méterre a Cívis 
Grand Hotel Aranybika melletti Bajcsy Zsilinszky 
utca 60. szám alatt található. Az igényesen 
kialakított épületben egy-, két-, háromágyas szobák 
és egy apartman áll a konferenciákra érkező 

érdeklődők, látogatók, rendelkezésére. A szobák igényesen 
berendezett saját fürdőszobával, keményfa bútorokkal, bio 
matracokkal vannak berendezve. A szobákban TV és hűtőszekrény 
szolgálja a vendégek kényelmét. 
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, ÁFA, IFA 
Parkolás: a panzió zárt parkolójában, díjmentesen 
 
 
 

 
Hunguest Hotel Béke Szoba szám:  50 szoba 
/4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10./ 

 
30 percre gépkocsival a rendezvény helyszínétől.  
A szálloda modern bútorokkal és eszközökkel 
felszerelt légkondicionált szobákkal rendelkezik. A 
legtöbb szoba erkéllyel is rendelkezik. 
Alapfelszereltségükhöz tartozik a az egyedileg 
szabályozgató klímaberendezés, LCD tévé, telefon, 
minibár, szobaszéf és a fürdőszobákba beszerelt 
hajszárító.  
A szállodai szobákat az érkezés napján 14.00 órától 

lehet elfoglalni és az utazás napján 10.00 óráig 
kérik elhagyni. 
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, a 
szálloda saját gyógyfürdőjének és wellness 
részlegének, fittness termének korlátlan 
használatát, fürdőköntöst, WIFI, zárt parkolót, 
ÁFA. 
 
 



 

 

 
Parkolás a rendezvény helyszínén 

 

A Kölcsey Központ a belvárosban található, könnyen megközelíthető, viszont 
parkolásra csak fizető parkolókban van lehetőség a környéken. Érdemes a 
gépkocsikat a szálláshelyeken hagyni. 
A Hotel Lyciumban szobafoglalással rendelkező szállóvendégek részére a Kölcsey 
Központ mélygarázsában a szálloda részére elkülönített, külön sorompójával ellátott 
belső fedett parkoló használata biztosított, melynek ára: 2.500.- Ft/szgk./nap. 
A parkolókártya érvényesítése a Hotel Lycium**** recepcióján történik. 
 

További parkolóhelyek az eseményre érkező résztvevők számára: 
I. Amennyiben a szálloda parkolójában nem tudunk helyet biztosítani, úgy a 

résztvevők a Kölcsey Központ alatti mélygarázsban parkolhatnak 2.500.-
Ft/szgk./nap áron. Amennyiben a DV Parking Kft. áraiban változás következik 
be, az árváltozást a Hotel Lycium**** is érvényesíti. 

II. A résztvevők ezen kívül igénybe vehetik a Kölcsey Központtal szemben lévő 
Bethlen utcai felszíni parkolót, melynek ára 1.800.-Ft/szgk./nap. 

 
 
A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

 
 

u Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a http://elvira.mav-start.hu/  
     weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 

IC járatok óránkénti indulással Budapest-Nyugati pályaudvarról,  
menetidő: 2:29 perc 
Első vonat: 6:23; utolsó indulás: 19:23 

 
é Megközelítés autóval: 

Budapestről (M3 ® M35 ® 33 főút) 
Budapestről érkezve hajtson a belváros irányába, Böszörményi út – Mester 
utca – Hunyadi János utca. 

 
Helyi tömegközlekedéssel: 

 

A Főpályaudvarról:  
Az 1-es számú villamos járattal, leszállás a Kálvin tér megállónál. 
Az Autóbusz Állomásról: 
Az 5-ös busszal 2 megálló, majd átszállás ®a 24-es busszal 2 megálló a 
Kálvin térig. 
Helyi buszmenetrendek: http://www.dkv.hu/hu/menetrend 
Taxi: http://www.fonixtaxi.hu/ 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK DEBRECENRŐL:  
http://portal.debrecen.hu/varosunk 

http://elvira.mav-start.hu/
http://www.dkv.hu/hu/menetrend
http://www.fonixtaxi.hu/
http://portal.debrecen.hu/varosunk

	REGISZTRÁCIÓ
	REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
	Helyszíni regisztráció nyitvatartása

	TUDOMÁNYOS FŐTÉMÁK
	AKKREDITÁCIÓ
	PREZENTÁCIÓK BEJELENTÉSE
	AZ ÖSSZEFOGLALÓK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
	POSZTERSZEKCIÓ
	POSZTERVERSENY A VÁNDORGYŰLÉSEN!

	Határidők
	TÁRSASÁGI PROGRAMOK, ÉTKEZÉSEK
	TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
	SZÁLLÁS


	Régi Posta Fogadó    Szoba szám: 12 szoba
	Aquaticum Termál & Wellness Hotel**** Szoba szám: 40 szoba
	Hotel Nagyerdő   Szoba szám: 25 szoba
	Boutique Hotel Kristály    Szoba szám: 9 szoba
	Péterfia Panzió     Szoba szám: 5 szoba
	Malom Hotel****    Szoba szám: 22 szoba
	Belvárosi Panzió   Szoba szám: 23 szoba
	Parkolás a rendezvény helyszínén


