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Tisztelt Oktató Kollégánk! 
 
A szlovákiai International Research Institute s.r.o. keretében 2016. december 4-5-én 
(Vasárnap-hétfő) „4th IRI Health Conference” elnevezéssel magyar és angol nyelvű 
konferenciát szervezünk, amelyre Önt is tisztelettel hívjuk. 
 
A tartalmi összefoglalókat elsősorban az egészségfejlesztés, ápolástan, mentálhigiéné, sport, 
akadályozottak (fogyatékkal élők) rehabilitációja, egészséges életmód, egészségnevelés, 
hospice tárgyköreiben várjuk, de ezektől eltérő, az egészséggel (gyógyulással) összefüggő 
absztraktokat is befogadunk. 
 

Helyszín: Vadas Thermal Resort – „Esztergom” terem 
Cím: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo, Szlovákia 

GPS: 47.80015, 18.71988, 47°48'0"N, 18°43'11"E 
 

A regisztrációs díj magában foglalja az alábbiakat: 
� hozzászólásokkal együtt legfeljebb 20 perces referátum (prezentáció) megtartását; 
� a tartalmi összefoglalók két (ellentmondó bírálati eredmények esetében három) bíráló 

általi véleményezését: elfogadását vagy elutasítását; 
� a szekciók összeállítását és a konferencia-programot; 
� regisztrációs csomagot (mappa, lapok, toll, kitűző); 
� ISBN-számmal ellátott, a referátumok tartalmi összefoglalóit tartalmazó absztrakt-

kiadványt; 
� opcionálisan egy legfeljebb 40.000 karakter terjedelmű tanulmány publikálását VAGY 

tematikus, szerkesztett, kinyomtatott, ISBN-számmal ellátott kiadványban 
(amennyiben a tanulmány 2016. november 15-ig beérkezik), VAGY (csak angol 
nyelvű közlemények esetén) a Practice and Theory in Systems of Education c. 
lektorált folyóiratban (utóbbi elérhetősége: http://www.degruyter.com/view/j/ptse); 

� az absztrakt-kiadvány és a tanulmányok internetes közzétételének helye 
http://www.irisro.org/ alatt lesz; 

� a referátumok megtartásához laptopot és projektort, a számítástechnikai eszközökön 
Windows-os operációs rendszerrel és legalább magyar nyelvű Open Office-szal (lehet 
használni saját számítógépet is). 

 

Jelentkezés: a mellékelt regisztrációs adatlap kiküldésével, továbbá egy szóközökkel 
legfeljebb 2500 karakter terjedelmű absztrakttal lehet. Ugyanaz a szerző csak egy 
absztraktnál szerepelhet első helyen. 
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Határidők: 
� jelentkezési határidő: 2016. október 18. 
� visszajelzés elfogadásról (vagy elutasításról): 2016. október 25. 
� regisztrációs díj kiegyenlítésének határideje: 2016. november 15. 
� opcionális tanulmány (hiánya nem jelent kizárást a konferenciáról) beküldésének 

határideje: 2016. november 15. (angol nyelvű tanulmány Practice and Theory in Systems 
of Education c. folyóiratban történő közlésre választása esetén 2017. január 10.) 

� konferencia időpontja: 2016. december 4-5. 
 
Regisztrációs díj: 120,- Euro 

(90,- Euro, ha mind az absztraktot, mind az opcionális tanulmányt egy személy jegyzi, 
vagyis nincs társszerző; 60,- Euro, ha az egyszerzős jelentkező absztrakttal 
jelentkezik, és nem kíván tanulmányt publikálni) 

 
A nem regisztrált kísérőktől a helyszínen nem kérünk regisztrációs díjat (esetükben nem 
tudunk mappát, kiadványt adni). 
 
A regisztrációs díj nem tartalmaz étkezési-, utazási-, valamint szállás-költséget. A 
programban és a konferencia-kiadványban csak azok szerepelhetnek, akik után a díj 
beérkezett. A regisztrációs díjakat banki átutalással kérjük teljesíteni a regisztrációs űrlapon 
megadott bankszámlaszámra. Az esetleges távolmaradás, vagy tanulmány esetében a lektorok 
által történő elutasítás nem ok a regisztrációs díj visszafizetésére. 
 
A konferencia e-mail-címe: healthconference@irisro.org Tisztelettel kérjük, hogy a 
jelentkezési lapokat és a tartalmi összefoglalókat, továbbá a konferenciával kapcsolatos 
kérdéseiket erre az e-mail-címre küldjék. (Ha az e-mail-címről hosszú időn keresztül nem 
érkezne válasz, akkor az iri.slovakia@gmail.com használható alternatív címként.) 
 
Párkány Esztergommal szemközt, a Duna túlpartján, a szlovákiai oldalon található, s a 
Budapest-Pozsony nemzetközi vasútvonal határállomása (megállóhelye). Budapest felől jól 
megközelíthető akár az esztergomi vonattal, akár távolsági busszal, akár saját 
személygépkocsival is. Az eseménynek helyszínt adó szálloda szolgáltatásait a 
http://www.vadas.sk/ oldalon lehet megtalálni. Közvetlenül a szálloda mellett van a 
termálfürdő, amelynek a fedett része decemberben is nyitva lesz. 
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