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Tervezett tudományos témakörök:
• praxisközösségek, mint életmód orvoslás helyszínei
• kardiovaszkuláris megbetegedések életmódterápiája
• motiváció helye és szerepe az életmód orvoslásban
• egészségfejlesztési irodák prevenciós szerepe
• életmódterápia helye az onkológiában
• diabetes mellitus életmódterápiája
• táplálkozásterápia, mozgásterápia
• mentális egészség
• dohányzás-leszokás támogatás
• alvás
• életmód orvostan oktatása, képzés

Kecskemét 

2020. február 14-15.

Hotel Granada



Legfontosabb tudnivalók
A kongresszus helyszíne: 
Kecskemét, Granada Hotel
6000 Kecskemét, Harmónia u. 23.
A kongresszus időpontja: 
2020. február 14. 9 órától  
2020. február 15. 17 óráig

A tudományos bizottság elnöke:
dr. habil Barna István

Tudományos titkár: 
Dvorák Márton
info@emot.hu; +36 70 629 6059

Konferencia titkárság: 
Gergely Tímea
info@emot.hu; +36 30 160 0273

Regisztráció: 
Minden információ és jelentkezési lehetőség 
a www.emot.hu/kongresszus-2020 
weboldalon található. Céges és csoportos 
regisztráció esetén kérjük jelentkezzenek a 
konferencia titkárság elérhetőségein.

ABSZTRAKTOK
Absztraktok leadása a konferencia titkárságán 
keresztül lehet – info@emot.hu.
Beadási határidő: 2020. január 10.

Az absztraktot az alábbi szerkezetben kell
elkészíteni:

•  Célkitűzés
•  Anyagok és módszerek
•  Eredmények
•  Összefoglalás

Amennyiben Ön esetismertetést jelent be, úgy az 
alábbi formát kérjük használni:

•  Előzmények
•  Az eset leírása
•  Az eset megbeszélése és tanulságai

Az absztrakt terjedelme max. 3500 karakter.
A részvételi (regisztrációs) díj tartalmazza a 
részvételt:

• a tudományos programokon,
• a kiállításon,
• társasági rendezvényeken,
• valamint tartalmazza a papír alapú szakmai 

programot.

A Kongresszuson kizárólag regisztrált résztvevők vehetnek részt, névkitűző viselésével.
Regisztrálni csak a Kongresszus teljes időtartamára lehet.

Részvételi díjak
2019. január 1-ig

(ÉMOT tag* / nem tag)
2019. január 1. után 

(ÉMOT tag* / nem tag)
Helyszínen

(ÉMOT tag* / nem tag)

orvosoknak 10 000 Ft / 15 000 Ft 13 000 Ft / 18 000 Ft 18 000 Ft / 23 000 Ft

szakdolgozóknak** 8 000 Ft / 13 000 Ft 10 000 Ft / 15 000 Ft 15 000 Ft / 20 000 Ft

egyéb szakember 8 000 Ft / 13 000 Ft 10 000 Ft / 15 000 Ft 15 000 Ft / 20 000 Ft

teameknek*** 22 000 Ft / 32 000 Ft 29 000 Ft / 39 000 Ft 44 000 Ft / 54 000 Ft

egyetemi hallgatóknak**** ingyenes

* rendezett tagdíjjal
** szakdolgozók: dietetikus, gyógytornász, humánkineziológus, diplomás ápoló, táplálkozástudományi 

szakember, természetgyógyász, edző, mentálhigiénés szakember, pszichológus
***  team = 3 vagy 4 fő: egy praxisban dolgozó orvos + táplálkozásterapeuta / mozgásterapeuta / 

mentálhigiénés szakember
**** nappali tagozatos hallgatók (Bsc, Msc, PhD)


