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Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum 4. 

(KIIF) 
Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, Debrecen 

 

2015. november 12-14. 
 
 

 
 

 
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, 

a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai 
Immunológia Tanszék és a Debreceni Akadémiai Bizottság 

Immunológiai Munkabizottságának  
közös rendezvénye 

 
Akkreditált rendezvény - Kötelezően szintentartó/választható 

Kreditpont értéke: 50  
www.makit.hu 

 
 
 

ELSŐ  ÉRTESÍTŐ 
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A továbbképzés időpontja: 
2015. november 12. csütörtök 10 órától 
2015. november 14. szombat 14 óráig 

 
A továbbképzés helyszíne: 

Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza 
           4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49 
 
A tudományos bizottság elnöke: 
           Prof. Dr. Zeher Margit  
           zeher@iiibel.dote.hu 
 
Titkárság: 

Marovci-Antal Andrea 
titkarsag@makit.hu 
Telefonszám: (06 52) 255 218 

 
Konferenciaszervezés: 

Székely Andrea 
Weco Travel Utazási Iroda Kft. 
Levelezési cím: 1366 Budapest Pf. 28.  
makit@wecotravel.hu 
Telefonszám: (06 1) 266 7032 
Fax: (06 1) 266 7033 

 
Akkreditálás: 
A rendezvényt 50 pontra akkreditálták, kötelezően szintentartó vagy szabadon választható 
tanfolyam szakorvosok, szakorvosjelöltek és rezidensek részére. A továbbképzés tesztírással 
zárul. 
 
Szakképesítések a kötelezően szintentartó tanfolyamhoz: 
Belgyógyász – allergológus, klinikai immunológus 
Allergológus – klinikai immunológus 
Reumatológus – allergológus, klinikai immunológus 
Bőrgyógyász – allergológus, klinikai immunológus 
Gyermek – pulmonológus, allergológus, klinikai immunológus 
Gyermek – allergológus, klinikai immunológus 
 
Szakképesítések a szabadon választható  tanfolyamhoz: 

 

1. belgyógyászat 

2. bőrgyógyászat 

3. fül-orr-gégegyógyászat 

4. gastroenterológia 

5. gyermektüdőgyógyászat 

6. infektológia 

7. nephrológia 

8. szemészet 

9. tüdőgyógyászat 

mailto:titkarsag@makit.hu
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Jelentkezési feltételek 
A továbbképzésre hamarosan on-line is lehet jelentkezni a www.makit.hu weboldalon, vagy 
az oldalról letölthető jelentkezési lap visszaküldésével. A részvételi díjak és szállásköltségek 
befizetése a jelentkezési lapon feltüntetett számlaszámra átutalással történik. Amennyiben a 
befizetéshez csekket igényel, úgy azt a jelentkezés visszaigazolásával együtt postázzuk. 
 
Részvételi díjak   2015. október 9. előtt 2015. október 9. után 
Résztvevőknek    HUF 30.000.-  HUF 35.000.-  
 
A jelentkezés kötelező az Oftex-en keresztül is (www.oftex.hu)! 
Továbbképzési ciklusonként egy kötelezően szintentartó tanfolyamon térítésmentesen vehet 
részt. Amennyiben erre a tanfolyamra kívánja a térítésmentességet felhasználni, kérjük az 
Oftex-en ezt is jelölje meg! Oftex tudnivalók mellékelve. 
 
A részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt valamint a szakmai 
programot. A jelentkezési és szállásfoglalási lapok a Weco Travel Kft-hez érkeznek, így ezzel 
kapcsolatos kérdéseikkel kizárólag az Iroda megadott elérhetőségeit keressék! 
Kedvezményes beküldés határideje: 2015. október 9. 
 
Szálláslehetőségek 
Szállást a továbbképzésre a Hotel Nagyerdő és a Villa Hotel szállodákban tudunk biztosítani. 
A szállodákat foglalási sorrendben töltjük. Szállásfoglalást a szállásdíj kifizetése nélkül 2015. 
október 9. után nem tudunk garantálni. Bővebb tájékoztatás a szálláslehetőségekről a 
továbbképzés honlapján található.    
 

Bővebb információkat és részletes programot hamarosan megtalálja a www.makit.hu 
weboldalunkon! 
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