
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Kedves Kollégák! 
 

Az esztétikai bőrgyógyászat az elmúlt évek során rendkívül látványos 
fejlődésen ment át hazánkban is – mára szakmánk meghatározó részévé 
vált. A kozmetológiai, esztétikai eljárások és eszközök nem csak szépészeti, 
hanem gyógyító céllal is egyre nagyobb teret nyernek, így ezek ismerete és 
alkalmazása minden bőrgyógyász számára alapvető jelentőségű.  
A Magyar Dermatológiai Társulat idén immáron 20. alkalommal rendezi 
meg Kozmetológiai Kongresszusát, amelynek 4 év elteltével ismét Pécs ad 
otthont június 4-6. között. A tudományos program összeállításánál 
elsődleges szándékunk a gyakorlati jellegű ismeretátadás volt, ezért a 
konferencia tudományos programbizottságába a hazai esztétikai orvoslás 
legjelentősebb képviselőit hívtuk meg. Bízunk benne, hogy a kongresszus 
programja tükrözi majd a szakértők rendkívül magas szintű, sokszínű és 
mindennapi gyakorlaton alapuló ismereteit. A négy évvel ezelőtti nagy 
sikerre való tekintettel ebben az évben is számos KISCSOPORTOS 
GYAKORLATI képzést tervezünk, így botulinum toxinnal, lézerrel vagy 
feltöltésekkel kapcsolatos technikai ismereteik csiszolására is lehetőséget 
biztosítunk majd. 
Bízunk benne, hogy mind a kongresszus kínálta tudományos és társasági 
programok, mind Pécs város kulturális lehetőségei hasznos és kellemes 
időtöltést biztosítanak majd vendégeinknek! 
A kongresszus előakkreditált a Pécsi Tudományegyetem által, az alábbi 
szakvizsgával rendelkezők számára: 1. allergológia és klinikai 
immunológia, 2. bőrgyógyászat, 3. plasztikai (égési) sebészet 
 
Szeretettel várjuk a kongresszuson! 
 
Prof. Dr. Gyulai Rolland 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

A KONGRESSZUS ELNÖKE 
 

Dr. Gyulai Rolland, tanszékvezető egyetemi tanár 
PTE Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika 

7632 Pécs, Akác u. 1. 
E-mail: gyulai.rolland@pte.hu 

 
 

A KONGRESSZUS SZERVEZŐ BIZOTTSÁGA 
 

Dr. Altmayer Anita, bőrgyógyász-kozmetológus (magánorvos) 
 

Dr. Balogh György, bőrgyógyász-kozmetológus (orvosigazgató, Skincare Plasztikai és Lézersebészeti 
Klinika, orvosesztétikai konzulens, Fehérhajó Revital Center) 
 

Dr. Gaál Magdolna, bőrgyógyász-kozmetológus (egyetemi adjunktus, SZTE Bőrgyógyászati és 
Allergológiai Klinika) 
 

Dr. Gyovai Gabriella, nőgyógyász (magánorvos) 
 

Dr. Kinyó Ágnes, bőrgyógyász-kozmetológus (egyetemi adjunktus, PTE Bőr-, Nemikórtani és 
Onkodermatológiai Klinika) 
 

Dr. Kriston Renáta, bőrgyógyász-kozmetológus (Hattyú Anti-aging Orvosesztétikai Klinika)  
 

Dr. Péter Iván, bőrgyógyász-kozmetológus (főigazgató, Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház) 
 

Dr. Varjú Gábor, bőrgyógyász-kozmetológus (főorvos, Dr Derm Bőrgyógyászati Anti-Aging Központ, 
Esztétikai Lézer, Plasztikai és Érsebészet) 
 

A KONGRESSZUS SZERVEZŐJE: 
 

Expert-Quality Kongresszusi és Utazási Iroda 
1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.,  
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553.  
Internet: http://www.eqcongress.hu 

 
 

Szervező:  Regisztráció és szállásinformáció 
Szalma Márta Veres Gabriella: 

Tel: 06 1 302 5610 Tel: 06 1 311 6687 
E-mail: szalma@eqcongress.hu E-mail: veres@eqcongress.hu 

 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 

A Kongresszus időpontja: 2020. június 4-6. 
A Kongresszus helyszíne: Pécsi Tudásközpont 

7622 Pécs, Universitas u. 2/A 
 

Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2020. június 4., 12.00 óra 

mailto:gyulai.rolland@pte.hu
http://www.eqcongress.hu/


 

 

 
Helyszíni regisztráció 

 

2020. június 4. (csütörtök) 10.00 - 18.00 
2020. június 5. (péntek)   8.00 - 18.00 
2020. június 6. (szombat)   8.00 - 14.00 

  

Jelentkezés 
 

1. A Kongresszusra való jelentkezés (regisztráció), elektronikus úton lehetséges, a Szervező  
Iroda honlapján keresztül.  
A honlap elérhetősége: http:// www.eqcongress.hu/aktuális kongresszusok 
Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük véglegesnek, ha a regisztrációs díj és a 
megrendelt szolgáltatások költsége bankszámlánkra beérkezik.  
Az On-line jelentkezésre 2020. május 27-ig van lehetőség!  

 

2. Szponzorált részvétel: kizárólag a költségvállaló részéről írásban megerősített és a szervező 
irodának megküldött jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni! A költségvállalási nyilatkozatról 
a jelentkező köteles gondoskodni! A regisztráció, szállásigény csak a nyilatkozat beérkezése 
után érvényes, mindaddig nem tekinthető foglalásnak! 
 

3. Az on-line rendszer a részvételi kategória kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a jelentkező érvényes 
tagsággal rendelkezik-e.  

 
 

Részvételi díj (az árak az ÁFA-t tartalmazzák) 
 

Kategóriák 2020. április 5-ig  
befizetve 

2020. május 27-ig 
 befizetve 

2020. május 27. után  
és a helyszínen 

fizetve 
MDT tagjai 25.000.- Ft 35.000.- Ft 40.000.- Ft 
Nem MDT tag 29.000.- Ft 39.000.- Ft 44.000.- Ft 
Rezidens 12.500.- Ft 16.000.- Ft 20.000.- Ft 
Napijegy – péntek 14.000.- Ft 16.000.- Ft 18.000.- Ft 
Napijegy – csütörtök, szombat 10.000.- Ft 12.000.- Ft 13.000.- Ft 
Kísérő 11.000.- Ft 12.000.- Ft 14.000.- Ft 
Nyugdíjas MDT tag Térítésmentes részvétel a Tudományos programon 

 

 

Az MMDDTT  ttaaggjjaa,,  NNeemm  MMDDTT  ttaagg,,  vvaallaammiinntt  aa  RReezziiddeennss rréésszzvvéétteellii  ddííjj  tartalmazza a tudományos programon 
való részvételt, a Kongresszushoz kapcsolódó kiállítás látogatását, a vacsorán való részvételt június 5-én, a 
kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet, névkitűzőt, és tesztírás ellenében a kreditpont igazolást. 
A rezidensek hallgatói jogviszonyának igazolása a jelentkezéssel egy időben szükséges! 
A nnaappiijjeeggyy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kiállítás látogatását, a 
kávészüneteket, a program és absztrakt füzetet és a névkitűzőt. 
NNyyuuggddííjjaass  MMDDTT  ttaagg,, ingyenes részvétele a tudományos programokon való részvételre vonatkozik, 
tartalmazza továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a kiállítás megtekintését.  
KKíísséérrőő  rréésszzvvéétteellii  ddííjj tartalmazza a vacsorán való részvételt június 5-én. 
 

RReezziiddeennss  rreeggiisszzttrráácciióó::  
Az MDT pályázat kiírásával támogatja a rezidens kollégák részvételét a kongresszuson. A kedvezményes 
részvétel feltétele, a rezidensi viszony igazolása!  
A fenti kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a rezidens/szakorvosjelölt tesztet ír a 
kongresszus végén! 
 

A részvételi díj 19.100,- Ft természetbeni juttatást tartalmaz (étkezés, kávészünet), mely a 
számlán megjegyzésként feltüntetésre kerül. A természetbeni juttatás után az adók 
megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terhelik.  

http://www.eqcongress.hu/aktu%C3%A1lis


 

 

 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK 

 
GYAKORLATI KÉPZÉSEK - WORKSHOPOK - „HANDS-ON” KURZUSOK 

 

Gyakorlati képzések ideje  
2020. június 5. péntek és június 6. szombat 8:00-10:00  

helyszíne: Pécsi Tudásközpont / PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika 
 

A meghirdetett workshopok az adott napon párhuzamos időben 08.00-10.00 óra között kerülnek 
megrendezésre, azokra az előzetes regisztráció szükséges a táblázatban szereplő feltételek szerint. 

 

  Workshop  2020. 05. 4-
ig befizetve 

Maximális 
létszám IDEJE HELYE Idő -

tartam 

1. 

Az alakformálás új módszerei: 
ONDA Coolwaves, ZLipo 
Cryolipolysis, ZWave lökéshullám 
terápia, StimSure izomstimuláció 

8 000.- Ft  25 fő június 
5. 

Pécsi 
Tudásközpont 120 perc 

2. FOTONA-SP Dynamis 8 000.- Ft 12 fő június 
5. 

Pécsi 
Tudásközpont 120 perc 

3. 
Széles spektrumú bőrgyógyászati 
kezelések workshopja a Candela 
Nordlys™ rendszerrel 

8 000.- Ft 12 fő június 
5. 

Pécsi 
Tudásközpont 120 perc 

4. 
E-shape kezelés –definiált orca és 
kontúros állív fiatal és idősödő 
pácienseknél 

8 000.- Ft 10 fő június 
5. 

Bőrgyógyászati 
Klinika 120 perc 

5. 
Botulinum toxin szerepe az 
esztétikai kezelésekben.  Interaktív 
előadás és gyakorlati demonstráció 

8 000.- Ft 12 fő június 
5. 

Bőrgyógyászati 
Klinika 120 perc 

6.  

Az alakformálás új módszerei: 
ONDA Coolwaves, ZLipo 
Cryolipolysis, ZWave lökéshullám 
terápia, StimSure izomstimuláció 

8 000.- Ft  25 fő június 
6. 

Pécsi 
Tudásközpont 120 perc 

7. FOTONA-StarWalker MaQX 8 000.- Ft 12 fő június 
6. 

Pécsi 
Tudásközpont 120 perc 

8. 
E-shape kezelés –definiált orca és 
kontúros állív fiatal és idősödő 
pácienseknél 

8 000.- Ft 10 fő június 
6.  

Bőrgyógyászati 
Klinika 120 perc 

9.  
Botulinum toxin szerepe az 
esztétikai kezelésekben.  Interaktív 
előadás és gyakorlati demonstráció 

8 000.- Ft 12 fő június 
6.  

Bőrgyógyászati 
Klinika 120 perc 

10. Kiserek szklerotizációja (Pókvénák, 
seprűvénák injekciós visszér-kezelése) 8 000.- Ft 13 fő június 

6.  
Bőrgyógyászati 

Klinika 120 perc 
 

1. Az alakformálás új módszerei: ONDA Coolwaves, ZLipo Cryolipolysis, ZWave lökéshullám  
 terápia, StimSure izomstimuláció (DEKA & Zimmer & Cynosure – Dr Derm Equipment Kft.) 

A szépségipar legújabb trendjeként a nemzetközi statisztikák a testkezelések robbanásszerű fejlődését 
jelölik meg. A testkezelések hatalmas előnye, hogy egy új szegmenst célzunk meg vele, ezen kívül a 
szakszemélyzetnek delegálható, így nem az orvos munkaidejét kell tovább bővíteni. Aki nem szeretne 
lemaradni a piac diktálta új üzleti lehetőségekről, érdemes részt vennie a testkezelésekről szóló 
workshopon. Az első részben a rádiófrekvenciás kezelést felváltó Coolwaves mikrohullám, az USA-ból 
indult „zsírfagyasztás”, a fizikoterápiás gyakorlatban már bizonyított lökéshullám terápia és az  
elektromágneses izomstimuláció zsírszövetre kifejtett fiziológiai hatásait ismerteti Dr. Varju Gábor, a 
workshop témavezetője.  



 

 

 
Ezután a DEKA korszakalkotó ONDA készülékét, valamint a Zimmer Aesthetic ZLipo & ZWave 
rendszerét az eszközöket használó, gyakorlott asszisztensek mutatják be a résztvevőknek. 

 

2. Fotona SP Dynamis  
Nyáron is biztonságosan elvégezhető lézeres kezelések Er:YAG és Nd:YAG hullámhosszakkal. 
Bemutatott kezelések: LipLase-ajakdúsítás, SmoothEye-szemkörnyéki ráncok kezelése...  
A kurzust vezeti: Dr. Pesthy Dénes 

 

3. Széles spektrumú bőrgyógyászati kezelések workshopja a Candela Nordlys™ rendszerrel 
A piacvezető Candela™ lézergyártó egyik legkiforrottabb és legsokoldalúbb bőrgyógyászati 
rendszere a Nordlys™ berendezés. A három technológiát (Ellipse™ IPL, Er:Glass Frax 1550 és 
Nd:YAG 1064) tartalmazó készülék moduláris rendszerű, így rugalmasan bővíthető a praxis 
növekedésével. Több mint 20 féle bőrgyógyászati indikációra használható, amelyek között 
megtalálhatjuk az arc értágulatainak és a láb vénáinak kezelését, fotorejuvenációt, pigmentált 
bőrelváltozások, hegek és acne vulgaris kezelését, sőt a szőrtelenítést is. A workshop keretein 
belül a szakorvosok az elméleten túl megismerkedhetnek a rendkívül felhasználó barát Nordlys™ 
rendszerrel, gyakorlati oldalról is. 
A kurzust vezeti: Prof. dr. Kemény Lajos 

 

4. E-shape kezelés –definiált orca és kontúros állív fiatal és idősödő pácienseknél 
A kurzuson Juvederm Voluma és Juvederm Volux Vycross hialuronsav töltőanyagok segítségével 
bemutatásra kerül egy páciens középorca és állív kezelése. A workshopot elsősorban már előzetes 
injektálási tapasztalattal rendelkező kollégák számára ajánljuk. Az elméleten túl a résztvevők 
gyakorlatban is kipróbálhatják a kezelések alkalmazását. 
A kurzust vezeti: Dr. Papp Ildikó 

 

5. Botulinum toxin szerepe az esztétikai kezelésekben.  Interaktív előadás és gyakorlati  
 demonstráció 

A workshop keretein belül lehetőség nyílik a botulinum toxin kezelés elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek áttekintésére. Az előadó demonstráció keretében modellen mutatja be a kezelések 
kivitelezését. A résztvevőknek emellett lehetőségük nyílik gyakorlásra is a workshopon 
rendelkezésre álló demonstrációs eszközön 
A kurzust vezeti: Dr. Kinyó Ágnes 

 

6. Az alakformálás új módszerei: ONDA Coolwaves, ZLipo Cryolipolysis, ZWave lökéshullám  
 terápia, StimSure izomstimuláció (DEKA & Zimmer & Cynosure – Dr Derm Equipment Kft.) 

A szépségipar legújabb trendjeként a nemzetközi statisztikák a testkezelések robbanásszerű fejlődését 
jelölik meg. A testkezelések hatalmas előnye, hogy egy új szegmenst célzunk meg vele, ezen kívül a 
szakszemélyzetnek delegálható, így nem az orvos munkaidejét kell tovább bővíteni. Aki nem szeretne 
lemaradni a piac diktálta új üzleti lehetőségekről, érdemes részt vennie a testkezelésekről szóló 
workshopon. Az első részben a rádiófrekvenciás kezelést felváltó Coolwaves mikrohullám, az USA-ból 
indult „zsírfagyasztás”, a fizikoterápiás gyakorlatban már bizonyított lökéshullám terápia és az 
elektromágneses izomstimuláció zsírszövetre kifejtett fiziológiai hatásait ismerteti Dr. Varju Gábor, a 
workshop témavezetője.  
Ezután a DEKA korszakalkotó ONDA készülékét, valamint a Zimmer Aesthetic ZLipo & ZWave rendszerét 
az eszközöket használó, gyakorlott asszisztensek mutatják be a résztvevőknek. 

 

7. Fotona StarWalker MaQX Q 
Q-kapcsolt lézer 4 hullámhosszal, 14 üzem-móddal. A lézer, mellyel a szokásos Q-kapcsolással 
végzett kezelések mellett rejuvenációra, szőrtelenítésre és egyéb kozmetológiai kezelésekre is 
képes. 
A kurzust vezeti: Dr. Pesthy Dénes 
 



 

 

 

8. E-shape kezelés –definiált orca és kontúros állív fiatal és idősödő pácienseknél 
A kurzuson Juvederm Voluma és Juvederm Volux Vycross hialuronsav töltőanyagok segítségével 
bemutatásra kerül egy páciens középorca és állív kezelése. A workshopot elsősorban már előzetes 
injektálási tapasztalattal rendelkező kollégák számára ajánljuk. Az elméleten túl a résztvevők 
gyakorlatban is kipróbálhatják a kezelések alkalmazását. 
A kurzust vezeti: Dr. Altmayer Anita 

 

9. Botulinum toxin szerepe az esztétikai kezelésekben. Interaktív előadás és gyakorlati 
demonstráció 
A workshop keretein belül lehetőség nyílik a botulinum toxin kezelés elméleti és gyakorlati 
kérdéseinek áttekintésére. Az előadó demonstráció keretében modellen mutatja be a kezelések 
kivitelezését. A résztvevőknek emellett lehetőségük nyílik gyakorlásra is a workshopon 
rendelkezésre álló demonstrációs eszközön 
A kurzust vezeti: Dr. Faludi Péter  
 

10. Kiserek szklerotizációja (Pókvénák, seprűvénák injekciós visszér-kezelése) 
A workshop alatt bemutatásra kerülnek a lábon levő kisebb visszerek (pókvénák, seprűvénák, retikuláris 
erek) polidocanol hatóanyaggal történő injekciós kezelési technikák (liquid-szkleroterápia). A kezelés 
végén az előadó prezentálja a kompressziós terápia helyes alkalmazását is. A résztvevőknek lehetőségük 
van a technikákat elsajátítani egy gyakorló eszközön (sclerotrainer) és utána gyakorlatban is 
kipróbálhatják az injekciós kezelési technikákat a pácienseken. 
A kurzust vezeti: Dr. Szabó Éva 

 
AKKREDITÁCIÓ 

 

A tanfolyam a PTE-ÁOK/2020.I./00156 kódszámon 30 pontra akkreditált szabadon 
választható egyetemi tanfolyam az alábbi szakvizsgával rendelkezők számára:    
1. allergológia és klinikai immunológia, 2. bőrgyógyászat, 3. plasztikai (égési) sebészet. 
A 30 pont azon résztvevőknek kerül jóváírásra, akik a kongresszus mindhárom napján 
és a tesztíráson részt vettek. 
 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

FONTOSABB IDŐPONTOK 
 

2020. április 05. ● Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje 

2020. április 20. ● Szállásfoglalás és befizetés határideje 

2020. május 04. ● Workshop regisztráció / befizetés 

 ● Részvétel lemondás határideje 

2020. május 27. ● On-line regisztráció zárása 
 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, EBÉDEK 

 
 Bankett Vacsora: 2020. június 4. csütörtök, 19.30 

  Helyszín: Pezsgőház étterem  
  (7621 Pécs, Szent István tér 12.) 
  Fakultatív -  Pezsgőkóstoló pincelátogatással: A ma használt pincerendszer - középkori eredetű, 

ötszintes, közel 2 km hosszúságú - lenyűgöző és tartalmas programot kínál az  



 

 

 
idelátogatónak. A történelembe visszavezető pincetúra összekötve pezsgőkóstolással 
egyedi élmény, és a működő pezsgőgyár is ritkaságszámba menő látvány.  
A pincelátogatás időtartama 30-45 perc. 
- ára: 14 000.- Ft/fő (tartalmazza az adókat) 

 - Bankett Vacsora pincelátogatás nélkül 
- ára: 12 800.- Ft/fő (tartalmazza az adókat) 
 

 Jelentkezési határidő: 2020. május 20. 
 
 Vacsora:   2020. június 5. péntek, 20.00 

  Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed Gránit Udvar 
      (A regisztrációs díj tartalmazza a részvételt.) 

 

 Ebédek 
     Helyszín: Teleky Bistro - Tudásközpont 

   Fakultatív - (3 fogásos ebéd, ásványvíz, kávé) 
 - ára: 3 000.- Ft/fő/alk. (tartalmazza az adókat) 
  

 

Az egyes szolgáltatások (étkezés, kísérő programok)  
a kiadott jegyek ellenében vehetők igénybe!  

 
ÉTKEZÉS  
Ebédet szervezetten a Tanfolyam helyszínén biztosítunk a regisztrált résztvevők részére előzetes 
megrendelés alapján, a végleges programban feltüntetett időpontban.  
Helyszíni ebéd, Bankett vacsora rendeléseket nincs módunkban elfogadni! 
 

SZÁLLÁSFOGLALÁS  
A szállást csak a 2020. április 20-ig beérkezett megrendelés esetén tudjuk garantáltan biztosítani. 
Kétágyas elhelyezés esetén, kérjük a szobatárs(ak) nevét – a vele történt előzetes egyeztetést követően 
– feltüntetni. (Kétágyas szoba csak két fő részére igényelhető.) A szállásigényeket a jelentkezések 
beérkezésének sorrendjében tudjuk kielégíteni! A határidőt követően egyéni lekérés szerint van 
lehetőség szállásfoglalásra.  
 

SZÁMLÁZÁS  
Adathiányos számlázási rovattal megrendelését nem áll módunkban elfogadni!  
A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük olvashatóan és pontosan adják meg! A számlát a 
megadott számlacímzett nevére állítjuk ki, amennyiben nem ad meg külön címzettet, a számla  
a jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát utólag más címzett nevére 
módosítani 4.500.- Ft kezelési költség ellenében tudjuk!  
Számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül (levél, fax, e-mail) 
fogad el a szervezőiroda. Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség!  
Jelentkezése akkor válik véglegessé, amikor a megrendelt szolgáltatások költségei – a megadott 
határidőkig – beérkeznek a szervezőiroda bankszámlájára.  
 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK  
A regisztrációkor megjelölt szolgáltatásokat megrendeljük, ezért lemondást kizárólag írásban 
(levél, fax, e-mail) fogadunk el!  
Szállás megrendelését 2020. április 20-ig, regisztrációra vonatkozó megrendelését pedig 
2020. május 4-ig mondhatja le térítésmentesen. A megadott időpontok utáni lemondás esetén a 
megrendelt szolgáltatások díját a kötbéres szerződések miatt teljes mértékben meg kell fizetni, 
függetlenül attól, hogy a díj addig befizetésre került-e.  
A megrendelt szolgáltatások költségeinek ki nem egyenlítése nem minősül lemondásnak.  



 

 

  
  

SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 
 
 
Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: 2020. április 20. 
Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet biztosítani! 
 

 
 Corso Hotel Pécs**** - (7626 Pécs, Koller u. 8.)  Szobaszám: 47 szoba  
 

A butikhotel különleges belsőépítészeti kialakításokkal várja a vendégeket.  
A szálloda egész területén biztosított a szélessávú internet elérés és tilos a 
dohányzás.  Az utcai parkolás este ingyenes nappal fizetős (200,- FT/óra).  
A szállodától gyalogosan 5 perc távolságra lévő Tudásközpont parkolóját 
ingyenesen lehet használni. A szobákat érkezés napján 15.00 órától lehet 
elfoglalni és az elutazás  
napján 11.00 óráig kérik elhagyni.  
Szobák felszereltsége: légkondicionálás, minibár, laptop méretű széf, 
telefon, TV, internet csatlakozás.  
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, kávé és tea bekészítés a szobában, 
internet elérés, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: Gyalogosan 5 perc.  

 
 
 

 Danubius Hotel Palatinus City Center*** - (7621 Pécs, Király u. 5.) 
 

Szobaszám: Economy: 15; Standard: 20; Superior: 15 szoba 
 

Az impozáns szecessziós stílusban épült szálloda a város sétáló utcájában a 
Széchenyi tér szomszédságában helyezkedik el. A szálloda mélygarázsában 
korlátozott számban biztosított a parkolás, mely 2.000,-Ft/gépkocsi/nap áron 
vehető igénybe. /A mélygarázs bejárata a Mária u. 2. szám felől közelíthető 
meg. / A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Szobák felszereltsége: telefon, rádió, TV, minibár, vízforraló kávé és tea 
bekészítéssel, (Wi-Fi), a szobák egy része klimatizált.  
Szobaár tartalma: szállás büfé reggelivel, (Wi-Fi) elérés a szálloda egész 
területén, a Hotel Palatinus Relax Stúdiójában a szauna használata, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A Király utca – Lánc utca – 
Universitas utca útvonalon gyalogosan kb. 15-20 perc. 

 
 
 Boutique Hotel Sopianae - (7621 Pécs, Felsőmalom u. 24.) 
 

Szobaszám: 16 szoba  
 

A Boutique Hotel Sopianae Pécs városközpontjában helyezkedik el. 
Építészete és kialakítása ellentétre épül – a kívül műemlék jellegű épület 
belsőépítészete a modern vonulatot tükrözi.  
A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 
10.00 óráig kérik elhagyni.  
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Szobák felszereltsége: színes TV, minibár, számítógép és internet 
csatlakozás, zajvédő ablakok, légkondicionálás.  
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, ingyenes internet 
csatlakozás a szobákban (Wi-Fi), korlátozott számban parkolóhely 
biztosítása, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A Rákóczi út – Universitas 
utcán keresztül gyalogosan kb. 10 perc. 

 
 Hotel Laterum****/*** (7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.) 
 

Szobaszám: 4* Superior: 30 szoba, 3* Standard: 8 szoba 
 

Pécs nyugati városrészében, az Uránváros busz pályaudvar mellett található 
a nemrégiben felújított szálloda. A vendégek a szálloda saját parkolóját 
díjmentesen használhatják. A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet 
elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Szobák felszereltsége: TV, hűtőszekrény, hajszárító, a superior szobákban 
(Wi-Fi) internet elérés.  
Szobaár tartalma: szállás reggelivel, wellness részleg (élménymedence, 
pezsgőfürdő finn szauna, infraszauna, gőzkabin), (Wi-Fi) internet és 
parkoló használata, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A szálloda melletti 
kereszteződésben található Uránváros buszvégállomástól a 2, 2A, 4, 4Y 
járatokkal közelíthető meg a Tudásközpont  
(Menetidő kb. 25 perc). 

 
 

 Hotel MAKÁR Sport & Wellness**** (7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.) 
 

Szobaszám: Centrál 4* 14 szoba 
 

A sport és wellness hotel mediterrán zöldövezetben a történelmi 
belvárostól néhány percnyi távolságra helyezkedik el. A szállodához 
különféle sportpályák, wellness részleg, szabadtéri parkoló és mélygarázs 
tartozik /az utcai parkolás díjtalan, mélygarázs ára: 1.500.-Ft/nap/. A 
szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján  
10.00 óráig kérik elhagyni.  
Szobák felszereltsége: a rendkívül tágas szobák modern bútorzattal, 
számos korszerű berendezéssel ellátottak.  
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, wellness szolgáltatások 
használata (beltéri medence, finn-/só terápiás- / infraszauna, gőzkabin, 
jacuzzi, merülő medence, Kneipp-taposó), fitneszterem használata, (Wi-Fi) 
és internet csatlakozási lehetőség, kávé/tea készítési lehetőség, 
fürdőköpeny használat, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: A szállodától a 30Y 
jelzésű busszal közelíthető meg, amelynek a menetideje kb. 15 perc, vagy 
átszállással a 30-as busszal először a Kórház térig és onnan, átszállással a 2-
es busszal lehet eljutni a Tudásközpontig (Menetidő kb. 25 perc). 
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 Hotel Millennium**** (7625 Pécs, Kálvin u. 58.)  Szobaszám: 30 szoba  
 

A szálloda a belváros természetvédelmi területén, a Kálvária 
dombon fekvő legszebb pécsi szálloda. Néhány perc sétára található 
a Széchenyi tértől és Világörökségi helyszínektől.  
Minden szoba klimatizált. Ingyenes parkolás a szálloda 
mélygarázsában és a parkolóban. A szobákat az érkezés napján 
14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kérik 
elhagyni. 
Szobák felszereltsége: LED TV, minibár, telefon, internet, klíma, 
wellness részleg használata 
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, Wi-Fi használat, 
wellness használat, parkolás, ÁFA, IFA. 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: Az István u. 
buszmegállóból induló 30Y jelű autóbusszal a Búza térig és onnan 
kb. 8 perc sétával (Menetidő kb. 15 perc) 

 
 
 
 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 
 
 

  Megközelítés vonattal  
(kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 
 

Budapestről Keleti pu-ról két óránként közlekedik IC vonat (5:45-től) – menetidő 2:47. 
 

 

 Megközelítés autóval: 
Budapestről (M6-M60) 

 

Budapestről az autópályán érkezve haladjon a belváros irányába (58), majd az 
autóbuszpályaudvar melletti felüljárón átérve, az Árkád bevásárlóközpontnál található 
lámpás kereszteződés előtt haladjon jobbra a Somogyi Béla u. – Bacsó Béla u. – Sport u. 
útvonalon eléri a Tudásközpont parkolóját.  

 
 Helyi tömegközlekedéssel: 

A Főpályaudvarról: 
A 13, 14, 15, 15A, 20 számú járatokkal, leszállás a 48-as tér megállónál. 
Az Autóbusz Állomásról: 
A 60, 60A és a 60Y számú járatokkal, leszállás a 48-as tér megállónál. 
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