
	 	 	
 
 

 
ELSŐ MAGYAR BETEGSZERVEZETI TUDÁSBÖRZE 

 
 

 
Magyarországon első alkalommal kerül megrendezésre olyan tudásbörze, ahol a 
betegszervezetek legégetőbb kérdéseire, így többek között az adománygyűjtésre, a 
szervezetfejlesztésre, és a minőségi kommunikációra készítjük fel hasznosítható 
gyakorlati tudnivalókkal a civil szervezeteket. Nem csak előadásokat hallgathatnak 
meg a résztvevők, hanem személyes tapasztalatcserére, ingyenes személyes 
tanácsadásra és betegszervezeti kiállításra is sor kerül. Külön érdekesség az is, hogy 
ezúttal az orvos szakmai és más egészségügyi szervezetekkel történő 
kapcsolatfelvételre is lehetőség lesz! 
 
A tudásbörze szervezője a BETA (Betegszervezetek Akadémiája), szakmai 
támogatója az NBF (Nemzeti Betegfórum) és a BEMOSZ (Betegszervezetek 
Magyarországi Szövetsége). 
 
Érdemes eljönniük, ha: 
 
szűkösek a forrásaik 
nincsen elegendő önkéntesük 
jogi problémákkal küzdenek 
nincsenek jó orvosi kapcsolataik 
gondot jelent Önöknek az utódlás kérdése 
partner szervezeteket keresnek 
nem elégedett a mostani kommunikációjukkal 
nem elég látogatott a honlapjuk/Facebook oldaluk 
unalmassá vált a Világnapi rendezvényük 
fogyóban a taglétszámuk 
 
A rendezvényen történő részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. Férőhelyek 
korlátozott számban érhetőek el, így érdemes minél előbb jelentkeznie. 
 
Kérjük, a jelentkezési lapon jelezze, ha személyes tanácsadáson szeretne részt 
venni, illetve, azt is, ha szervezetük standot is szeretne igényelni! 

 
 
 
 

Helyszín: Lurdy Konferencia és Rendezvény Központ, 6. terem 
Cím: Budapest, 1097 Könyves Kálmán Krt. 12-14. 

 
Időpont: 2017.október 6-a péntek 

 
Nyitva tartás: 9.00-15.00 óráig 

  



	 	 	
 
 
 
 
 
 

PROGRAMTERVEZET 
 

 
 
 
 

• Előadások (jó példák) a betegszervezetek és az egészségügyi szakma 
részéről 

• Konzultációs idő biztosítása a betegszervezeteknek és a szakmának az 
egymással való párbeszédre  

• Kapcsolatépítés orvosi/szakdolgozói/gyógyszerész szervezetekkel: 
tervezetten Gyógyszerész Kamara, MOTESZ (Magyar Orvostársaságok és 
Egyesületek Szövetsége), Egészségügyi Szakmai Kollégiumok, BOE 
(Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete), MAVE (Magyar Védőnők 
Egyesülete) 

• Betegszervezetek és tevékenységük, kampányaik bemutatkozása kiállítás 
formájában 

• „Szépségverseny” a betegszervezeti kommunikációs anyagokra, amelyet 
szakértő zsűri véleményez  

• Személyes tanácsadás: pl. marketing, kommunikáció, szervezetfejlesztés, 
forrásteremtés, betegjog  
 
 
 
További információ a beta.info.hu oldalon érhető el 2017. augusztus 1-től a 
rendezvénnyel kapcsolatosan. 
 
Általános információ telefonon is kérhető.  
Rendezvényszervező: VM Komm Kft. Farkas Márk a 0620-966-9766-os 
mobilszámon! 
BETA: Dr. Vargha Klára, programvezető 0620-933-7594. 
 
Regisztrációját a http://beta.info.hu/kovetkezorendezvenyeink/  menüpont alatt 
található linken vagy a farkas.mark@vmkomm.hu e-mailcímen várjuk. 


