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DEBRECEN, DIVINUS HOTEL
2021. SZEPT. 30. - OKT. 2. 



KONGRESSZUS IDŐPONTJA
2021. szeptember 30 - október 2.

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Hotel Divinus
4032 Debrecen, Nagyerdei krt.1.

TUDOMÁNYOS SZERVEZŐ BIZOTTSÁG
Rókusz László Ph.D. (elnök)
Schneider Ferenc (főtitkár)
Kristóf Katalin Ph.D.
Sinkó János Ph.D.
Várkonyi István Ph.D.

A KONGRESSZUS FŐ TÉMÁI
- Covid-19 ellátás tapasztalatai
- A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság éves közgyűlése
- Varia

AKKREDITÁLT
48 kredit pont
Kredit pont kizárólag a teljes kongresszuson résztvevő és sikeres
tesztvizsgát tevők részére kerül jóváírásra!

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Schneider Ferenc
E-mail: schfere@gmail.com
Rókusz László
E-mail: rokusz@t-online.hu

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Ócsai Ágnes
Szerviz Iroda Utazásszervező Kft.
3530 Miskolc, Mártírok u.1.
Tel/fax: (46) 509-597, 414-399
E-mail: a.ocsai@szerviziroda.hu



TÁJÉKOZTATÓ A TUDOMÁNYOS PROGRAMHOZ

Előadás / Poszter
A kongresszus résztvevői előadások megtartására és poszterek bemutatására jelentkez-
hetnek. Az előadások időtartama: összefoglaló előadás 15-20’; előadás: 8’, poszter előa-
dás 3’. Az előadások időtartama függ a bejelentkezett és elfogadott előadások/poszterek 
számától. Elfogadásukról a Tudományos Bizottság dönt, melyről e-mailben értesítést 
küldünk. Az absztraktokat online a http://jelentkezes.szerviziroda.hu oldalon az „ABSZT-
RAKT BEKÜLDÉS” menüponton keresztül lehet beküldeni. 
Az előadás/poszter összefoglalójának formai követelménye ugyan ezen menüpont alatt 
található.
Poszterek: ePoszter prezentáció
Információ és útmutató az ePoszter készítéséhez megtalálható a Társaságunk és
a SZERVIZ Iroda honlapján.

Beküldési határidő: 2021. augusztus 9.

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZVÉTELHEZ

A KONGRESSZUS HIBRID FORMÁBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE, JELENLÉTI ÉS
ONLINE RÉSZVÉTELLEL.

Amennyiben a járványhelyzet alakulása miatt a szállodai szolgáltatások ismételten csak 
védettségi igazolással vehetők igénybe, kérjük jelenléti részvétel esetén az igazolásról 
gondoskodni szíveskedjenek, valamint  ha a rendezvényekre vonatkozóan létszámkorlá-
tozás bevezetésére kerül sor, a jelenléti résztvevői létszámot a jelentkezések beérkezési 
sorrendjében vesszük figyelembe.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK

*A díjmentesség nem vonatkozik a regisztrációs díjban szereplő kávészünetekre (6.380.-Ft/fő) és az
október 1-i vacsorára (7.260.-Ft/fő), mely külön fizetendő.

Orvosok részére 40.000.-Ft

30 év alatti orvosok, Nyugdíjasok részére 30.000.-Ft

Cégképviselők részére 40.000.-Ft

Napijegy

szeptember 30. (csütörtök)    8.000.-Ft

október 1. (péntek) 15.000.-Ft

október 2. (szombat)    8.000.-Ft

40 év alatti első szerzős előadó részére DÍJMENTES* a regisztráció!



A regisztrációs díj tartalmazza

Jelenléti résztvevőknél: részvételt a tudományos programon, a szakmai kiállítás 
megtekintését, program- és absztrakt füzetet, névkitűzőt, kredit igazolást, kávészüneti 
ellátást 2 alkalommal (október 1-én, pénteken de./du. 6.380.-Ft / fő) és az október 1-i 
vacsorát (7.260.-Ft/fő).

A napijegy tartalmazza az adott napi részvételt a tudományos programon, a szakmai 
kiállítás megtekintését, program- és absztrakt füzetet, névkitűzőt, október 1-én, pénte-
ken kávészünetet 2 alkalommal (6.380.- Ft/fő)

Az adózási szabályoknak megfelelően a regisztrációs díj, közvetített szolgáltatásként a 
szállás és az étkezés a számlán külön sorban részletezve kerül feltüntetésre.
A regisztrációs díjban szereplő kávészünetek, vacsora a számlán étkezésként szerepel. 
Az étkezési szolgáltatások, mint egyéb juttatások után a fizetendő közterheket a SZER-
VIZ Iroda Kft. nem vállalja át.

A regisztrációs díjon felül fizetendő a csütörtöki vacsora, az ebéd és a szállás. 
Igény esetén kérjük szíveskedjenek a jelentkezési lapon bejelölni.

Büféebéd    7.260.-Ft/ fő / nap 
Büfé vacsora (szeptember 30-án)  7.260.-Ft/ fő / nap

Online résztvevőknél: Valós időben online részvételt a tudományos programon a 
regisztráltak számára előzetesen megküldött belépési kóddal használható platformon 
keresztül, elektronikus program- és absztrakt füzetet, kredit igazolást.

FOGLALHATÓ SZÁLLODA

HOTEL DIVINUS ****
4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 1.
1 ágyas superior szoba   36.400.-Ft / éjszaka
2 ágyas superior szoba   42.800.-Ft / éjszaka

A szobaár tartalmazza az amerikai büféreggelit, a szállodai wellness és fitness részleg 
használatát, vezetékes és wifi internetet, ÁFA-t, idegenforgalmi adót.

PARKOLÁS
a szálloda mélygarázsában  4.000.-Ft / személygépkocsi / éj



LEMONDÁSI FELTÉTELEK

2021. augusztus 7-ig    díjmentes

2021. augusztus 07 után történő lemondás esetén a fizetendő kötbér összege az összes 
megrendelt szolgáltatás
2021. augusztus 8 - 22. között      50 % - a    
2021. augusztus 23. – szeptember 17. között    70 % - a
2021. szeptember 17. után, vagy lemondás elmaradása esetén  100 % - a

JELENTKEZÉS

Jelentkezni a megadott linken online lehetséges.
http://jelentkezes.szerviziroda.hu




