
 

 

 

 

 
 

 

 

 

2017. október 12 – 14. 
 

Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit 
 

 

 

Helyszín: Debreceni Akadémiai 

Bizottság Székháza 

Debrecen, Thomas Mann u. 49, 4032 



 

Kedves Kollégák! 
 
A Debreceni Egyetem ÁOK Klinikai Immunológia Tanszéke, a Magyar 

Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság valamint a Debreceni 

Akadémiai Bizottság Immunológiai Munkacsoportja ötödik alkalommal 

rendezi meg a Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórumot. A 

rendezvényt nagy jelentőségűnek és hiánypótlónak tartjuk a résztvevők 

szakmai továbbképzésében. Nem titkolt célunk a legfrissebb tudományos 

eredmények bemutatása, melynek garanciáját jelenti, hogy a hazai szakmai 

élet számos kiemelkedő személyisége tart referátumokat. A program felöleli 

mind az elméleti, mind a klinikai kutatások legfontosabb megállapításait és a 

kezelési eljárásokban elért új tapasztalatokat.  

A rendezvényt a Debreceni Egyetem kötelezően szintentartó és kötelezően 

választható továbbképzésként 50-50 pontra akkreditálta.  

 
A Szervező Bizottság nevében, 
 
Tisztelettel 
 
 
Prof. Dr. Zeher Margit 
tanszékvezető egyetemi tanár 
a MAKIT elnöke 

 



 

Legfontosabb tudnivalók 
 

A kongresszus időpontja 
2017. október 12. (csütörtök) 9.00 órától 
2017. október 14. (szombat) kb. 14.00 óráig 

 
A kongresszus helyszíne 

Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza 
H-4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49. 

 
Főszervező 
 Prof. Dr. Zeher Margit 
 zeher@iiibel.dote.hu 
 
MAKIT Titkárság 

Marovci-Antal Andrea 
titkarsag@makit.hu 
Telefon: 06 52 255 218 

 
Konferencia Titkárság 

Ritter Andrea  
Weco Travel Kft. 
makit@wecotravel.hu 
Telefon: 06 1 266 7032 

 
Részvételi díjak 
                                                      2017. szeptember 22.-ig      2017. szeptember 
22.  után 

Résztvevőknek            35.0000 Ft                              40.000 Ft 

A részvételi (regisztrációs) díj tartalmazza:  

• részvételt a tudományos programon, 

• munkaebédeket csütörtökön és pénteken, 

• kávészüneteket, 

• és a papír alapú szakmai programot. 
A rendezvényen kizárólag regisztrált résztvevők vehetnek részt, névkitűző 
viselésével. 
Regisztrálni csak a továbbképzés teljes időtartamára lehet. 
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Technika 
A továbbképzésen számítógépes kivetítésre lesz lehetőség. 
 
Akkreditálás 
A NEFMI 64/2011. (XI.29.) rendelete lehetőséget biztosít arra, hogy az 50 
pont elérését lehetővé tevő, szintentartó tanfolyam résztvevői 5 évente 1 
alkalommal 1 szakmára vonatkozóan térítésmentesen (államilag 
finanszírozottan) vegyenek részt kötelező szintentartó továbbképzésen. 
Amennyiben Ön ennél a tanfolyamnál kíván élni ezzel a lehetőséggel, kérjük 
jelentkezéskor jelezni szíveskedjen azt.  
Az 50 kredit pont igazolásához a jelenléti ív aláírása, a sikeres írásbeli 
tesztvizsga, valamint a résztvevők címének és pecsétszámának feltüntetése is 
szükséges! 
 
Regisztrációs iroda nyitvatartási ideje a kongresszus helyszínén 

Október 12. (csütörtök)   08:00-16:00 

Október 13. (péntek)   08:30-16:00 

Október 14. (szombat)   08:30-14:00 

 
 
Szállásfoglalás 
A Kongresszusi Titkárság a kongresszus időtartama alatt az alábbi hotelekben 
biztosít szállást a résztvevők és kísérőik számára. A megadott szobaárak 
tartalmazzák az adókat és a reggelit.  
 Egyágyas szoba/éj                 Kétágyas szoba/éj 

DAB Székháza*** HUF   9.000.-                         HUF 13.500.- 

Hotel Centrum Superior+**** HUF 19.900.-                         HUF 23.000.- 

Hotel Villa **** HUF 17.900.-                         HUF 20.300.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MTA Akadémiai Bizottság (DAB) Székháza*** 
Az MTA DAB székháza nyolc kétszemélyes vendégszobával rendelkezik. A DAB 
Székház első emeletén 4 kétágyas szoba és 2 apartman (2 szoba + előtér) 
található. 
Vezeték nélküli internet, klíma és hűtőszekrény áll a vendégek 
rendelkezésére. 

 

  
 
  

Centrum Hotel****Superior+ 
A Centrum Hotel épülete Debrecen történelmi központjában található. A 
szálloda közelében található a református nagytemplom, valamint a város 
legfontosabb hivatali és intézményei. A szálláshely ingyenes Wi-Fi-
csatlakozást és díjmentes, nyilvános parkolási lehetőséget biztosít 
vendégeinek. Az MTA DAB székház háztól-házig közvetlen villamosjárattal 
elérhető (10 perc). 

 

  



 

Hotel Villa**** 
A Villa Hotel csendes helyen, a Nagyerdő területén helyezkedik el, 20 perces 
sétára a városközponttól. A szálloda elegáns berendezésű, légkondicionált 
szobái íróasztallal, műholdas TV-vel és saját fürdőszobával rendelkeznek. A 
gyönyörű kerttel körülvett, tágas terasszal rendelkező, elegáns étteremben 
magyaros és nemzetközi ételeket szolgálnak fel. A szálláshelyen ingyenes, 
nyilvános parkolási lehetőség biztosított. Az MTA DAB székház 10 perces 
sétaútra található a szállodától. 

 

   
 
 

Nyilatkozat a felelősségről 
A rendezvényen minden résztvevő saját döntése alapján vesz részt. A 
szervező kizárólag a tudományos program szervezéséért és a kongresszus 
megfelelő színvonalának biztosításáért felelős. Nem vállal felelősséget a 
résztvevőknek a kongresszus időtartama alatt felmerülő balesetéért vagy 
mások által bármely résztvevőnek okozott bármilyen mértékű 
egészségkárosításáért, balesetekért, lopásért vagy bármilyen más 
káreseményért. A kongresszus bármely részén bármennyi ideig való részvétel 
kizárólag a fenti nyilatkozat érvényességének elfogadása esetén lehetséges. 
Kongresszusi résztvevőnek a regisztrált személyeket tekintjük, a fentiek 
elfogadása a regisztrálás feltétele. 18 év alattiak nem regisztrálhatnak a 
kongresszusra. 


