.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Kedves Kollégák!
Amikor ezen sorokat írom, nagyon bizakodó vagyok a tekintetben, hogy a vírushelyzet lehetővé teszi
ismét a személyes részvételű kongresszus megtartását.
Terveink szerint a Magyar Szemorvostársaság Retina Szekciója, a kétévente megrendezésre kerülő és
tavaly kényszerűségből elhalasztott kongresszusát 2022. október 7-8-án, Debrecenben a Kölcsey
Központban tartja.
Reméljük, hogy Debrecen, hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városa 2022. októberében otthont
adhat rendezvényünknek.
A korábbi években megszokott módon a program összeállításánál arra törekedünk, hogy az
alapkutatásoktól a legújabb gyakorlati újdonságokig minden helyet kapjon.
Kérem szurkoljunk együtt annak, hogy a vírus következő hulláma ne húzza keresztbe számításainkat és
újra a megszokott módon lehetőség nyíljon a személyes találkozásra!

Üdvözlettel,

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:

4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.
A rendezvény ideje: 2022. október 7-8.
A kongresszus nyelve: magyar

További információk a következő Internet címen:
www.eqcongress.hu / Aktuális kongresszusok / Magyar
Szemorvostársaság Retina Szekciójának kongresszusa
A végleges program 2022. szeptember 12-től lesz
látható a fenti weblapon.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ:
Dr. Papp András
SE ÁOK Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária u. 39.
ELŐADÁS BEJELENTÉS:
A bejelentés preferáltan online történik a
Szervezőiroda honlapján keresztül. A honlapon
elérhető online űrlap kitöltésével kérjük
megküldeni az összefoglalókat.
ELŐADÁS BEJELENTÉSI HATÁRIDŐ:
2022. augusztus 8.

Dr. Papp András
a Retina Szekció elnöke

Dr. Seres András
a Retina Szekció titkára

Technikai lehetőségek:
PC, projektor, Microsoft Office Windows 10 és
Office 2013 program.

AZ ÖSSZEFOGLALÓ FORMÁJA:
• Cím (nagybetűkkel)
• Szerzők (az előadó neve legyen aláhúzva)
• Intézet, osztály (teljes név és székhely)
• Bevezetés (célkitűzés)
• Anyag és módszerek
• Eredmények
• Következtetés
AKKREDITÁCIÓ:
A Továbbképzés szemészet, gyermekszemészet
szakmacsoportra a PTE ÁOK/2022.II/00069
kódszámon 32 pontra akkreditált szabadon
választott egyetemi tanfolyam, tesztvizsgával.
Szakdolgozók: a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 2. sz.
melléklete alapján a rendezvényen való részvételért
16 kreditpontot kapnak.
(Az igazolás kiállításához szükséges a nyilvántartási szám.)

REGISZTRÁCIÓ:
A kongresszusra való jelentkezés elektronikus úton történik
a kongresszus honlapjáról: http://www.eqcongress.hu
2022. 08. 18-ig
befizetve

2022. 09. 30-ig
befizetve

Helyszínen

Társasági tag

16.000 Ft

19.000 Ft

22.000 Ft

Nem tag

20.000 Ft

23.000 Ft

26.000 Ft

Típus

A regisztrációs díj tartalma: a teljes tudományos
programon való részvétel, pontszerző igazolás, a
kiállítás megtekintése, programfüzet, kitűző,
kávészünetek.
A fenti árak tartalmazzák az ÁFA-t.

TÁRSASÁGI PROGRAM:

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK:

Vacsora
2022. október 7., péntek
Helyszín: Kölcsey Központ
Részvételi díj: 16.500 Ft/fő

Szállásfoglalás a kapacitások függvényében
lehetséges.
A Szállásfoglalási határidő szállodánkét változó, az
adott szálláshelynél megadott időpontig. Bővebb
információ a honlapon érhető el.
A megadott dátumok után kizárólag lekérést
követően, a kapacitások függvényében tudunk
szálláshelyet biztosítani!

Ebéd
Alkalmanként: 8.000, -Ft/fő
A rendezvény helyszínén. Fakultatív-büfé

A fakultatív étkezések megrendelésének határideje:
2022. szeptember 30.
A helyszínen megrendelést nem áll módunkban
fogadni.

Hotel Lycium**** – Kölcsey Központ
/4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3./
A kongresszus helyszínén található a szálloda.

LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK:
Absztraktbeküldési határidő:
2022. augusztus 8.
Előadások visszaigazolásának határideje:
2022. szeptember 12.
Kedvezményes jelentkezési határidő:
2022. augusztus 18.
Szállásfoglalási határidő:
Szállodánkét változó, az adott szálláshelynél
megadott időpontig.
Jelentkezési és szállás visszaigazolások küldése a
befizetés megérkezése után 1 héten belül.

Szervező Iroda:

1052 Budapest, Kígyó utca 4-6.
Kontakt: Szalma Alexandra
E-mail: szalma.alex@eqcongress.hu
Tel: +36 1 332 4556
Webpage: www.eqcongress.hu

A szálloda a régióban egyedülálló üzleti és
konferenciakomplexumban, a Kölcsey Központ épület
együttesében található.
A Hotel Lycium Debrecen szívében épült fel, a Nagytemplom
és a Déri Múzeum közvetlen szomszédságában.
Az ár tartalmazza: a szállás költségét büféreggelivel, wellness
részleg korlátlan igénybevételét (a nyitvatartás és üzemelés
függvényében), a fürdőköntös használatát, Wifi-t, valamint a
kötelező adókat (ÁFA, IFA).
Parkolás: A Központ mélygarázsában a szálloda részére
elkülönített. sorompóval ellátott parkolójában, 3.000
Ft/éj/személygépkocsi áron.

Centrum Hotel***Superior
/4026 Debrecen, Kálvin tér 4/
5 percre a rendezvény helyszínétől

Malom Hotel****
/4027 Debrecen, Böszörményi út 1./
7-8 perc sétára a rendezvény helyszínétől.

A Centrum Hotel Debrecen ***Superior Debrecen óvárosának
központjában várja kedves vendégeit, a Református
Nagytemplom és a Kulturális rendezvények színhelyéül
szolgáló Főtértől mindössze 50 méterre.
Az ár tartalmazza: szállás költségét büféreggelivel, kávé-tea
bekészítést vízforralóval, parkoló, WIFI, valamint a kötelező
adókat (ÁFA, IFA).

Debrecen frekventált részén található a Malom Hotel,
mely a polgárváros legújabb pihenőkomplexumának
számít.
Az ár tartalmazza: a szállás költségét svédasztalos reggelivel,
zárt parkolót (korlátozott számban), Wifi-t, a kötelező
adókat.

Péterfia Panzió
/4027 Debrecen, Böszörményi út 1./
7-8 perc sétára a rendezvény helyszínétől.

Régi Posta Fogadó
/4025 Debrecen, Széchenyi utca 6./
15 perc sétára a rendezvény helyszínétől.

Aquaticum Termál & Wellness Hotel ****
/4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1./
15 percre a rendezvény helyszínétől. A szállodától
elsétálni az 1-es villamos Medgyessy sétánynál lévő megállójához,
amivel a Kálvin térig kell elmenni, majd onnan kb. 4 perc séta.

A három hektár parkerdővel rendelkező szálloda,
a város északi részén, a debreceni Nagyerdő szívében
helyezkedik el.
Az ár tartalmazza: a szállás költségét svédasztalos reggelivel, a
városi termálfürdő üzemelő medencéinek korlátlan igénybevétele
(nyitvatartás függvényében), fürdőköpeny, Wifi használat a
szálloda területén, valamint a kötelező adókat (ÁFA, IFA).
Parkolás: A parkolási díj a mélygarázsban 2.000 Ft /szgk/éj, a
felszíni parkolóban 3.000 Ft/szgk/éj.
Boutique Hotel Kristály
/4031 Debrecen, István út 74./
20 percre a rendezvény helyszínétől. A szállodától
elsétálni a 45-ös busz, István úti megállójába, majd a
Csokonai Színházi megállótól kb. 10 perc séta.

A Péterfia Panzió és apartmanház, Debrecen centrumában,
a Nagytemplomtól 400 méterre található, mely családias
hangulatban, parkosított környezetben biztosítja a
vendégek nyugalmát.
Az ár tartalmazza: a szállás költségét reggelivel, parkolót,
Wifi használatot, valamint a kötelező adókat (ÁFA, IFA).

Az 1690-es években épült, nagy történelmi és várostörténeti
jelentőséggel bíró étterem és fogadó, a belváros szívében
található, a Piac utca korzótól 1 percre, a Csonka templom
mögött.
A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni,
és az elutazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni.
Parkolás: Ingyenes, őrzött parkoló
Az ár tartalmazza: a szállás költségét reggelivel és a kötelező
adókat (ÁFA, IFA).

Debrecen belvárosához közel található, családias, modern
építésű szálloda, wellness részleggel.
A szobákat az érkezés napján 15.00 órától lehet elfoglalni,
és az elutazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni.
Az ár tartalmazza: a szállás költségét reggelivel, parkolót,
Fürdőház és Wifi használatot, valamint a kötelező adókat.

Villa Hotel****
/4032 Debrecen, Medgyessy sétány 4./
15 percre a rendezvény helyszínétől. A szállodától elsétálni az 1-es
villamos Medgyessy sétánynál lévő megállójához, amivel a
Kálvin térig kell elmenni, majd onnan kb. 4 perc séta.

Megközelíthetőség
Közúton
Budapest felől az M3-as majd az M35-ös autópályán
közvetlenül Debrecenig, lehajtás: Debrecen-Nyugat
táblánál. Szeged felől a 47-es számú főútvonalon,
Nyíregyháza felől a 4-es számú főútvonalon, Miskolc felől
az M35-ös autópályán közelíthető meg.
További információ: www.utinform.hu
Vonattal
A MÁV Zrt. InterCity járataival, amelyek Budapest –
Keleti / Nyugati pályaudvarról indulnak Debrecenbe.
Menetrend és járatinformáció: www.elvira.hu
Autóbusszal
A VOLÁN Zrt. járataival.
Menetrend és járatinformáció: www.volan.hu

A szálloda a város északi részén, a debreceni Nagyerdőben
helyezkedik el.
Az ár tartalmazza: a szállás költségét büféreggelivel, a parkolás
díját, a wellness ház használatát, melyben finn szauna áll a
vendégek rendelkezésére, valamint a kötelező adókat (ÁFA, IFA).

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:

Parkolás:

A Kölcsey Központ alatt egy 9000 négyzetméteres, 300 férőhelyes
mélygarázs várja az autóval érkezőket. Lehajtási lehetőség a
Bethlen utca és a Füvészkert utca felől van. Miután leparkoltunk, az
épületegyüttes bármely részébe eljuthatunk anélkül, hogy újra az
utcára kellene lépnünk. Autónkat olyan fedett, biztonságos helyen
tudhatjuk, amely a város központi részén található. A parkolót a
Debreceni Közlekedési Zrt. üzemelteti.
További információ: www.dvparking.hu

