
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kedves Kollégák! 

 
 

 
Bízva abban, hogy a járvány alakulása lehetővé teszi, a Magyar 
Dermatológiai Társulat Kozmetológiai Kongresszusa 2022. június 
16-18. között 20. alkalommal megrendezésre kerül Pécsett. 
Reméljük, hogy a személyes részvétellel megrendezett kongresszus 
kínálta tudományos és társasági programok, hasznos és kellemes 
időtöltést biztosítanak majd vendégeinknek! 
 
A hat évvel ezelőtti nagy sikerre való tekintettel ebben az évben is 
kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni az esztétikai 
bőrgyógyászatban alkalmazott gyakorlati ismeretekre, ezért 
KISCSOPORTOS GYAKORLATI képzésekre/Workshop (pl. 
bőrsebészeti technikák, botulinum toxin, peeling, lézer, feltöltések, 
sclerotizálás, kozmetikumok hatásvizsgálata stb.) is lehetőséget 
biztosítunk majd.  
 
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  Dr. Kinyó Ágnes PhD 
MDT Elnöke  Szervező Bizottság elnöke 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

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 
 

 Elnök: Dr. Kinyó Ágnes 
Tagok: Dr. Altmayer Anita 

Dr. Balogh György 
Dr. Gaál Magdolna 
Dr. Kriston Renáta 
Dr. Péter Iván 
Dr. Varju Gábor 

 
 

A SZERVEZŐ IRODA 
 

 
 
 
 

1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. 
Internet: http://www.eqcongress.hu 

 

Szervező:  
Regisztráció és 

szállásinformáció: 
Szalma Márta Szalma Alexandra 

Tel: 06 1 302 5610 Tel: 06 1 332 4556 
E-mail: szalma@eqcongress.hu E-mail: szalma.alex@eqcongress.hu 

 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 

A Kongresszus időpontja: 2022. június 16-18. 
A Kongresszus helyszíne: Pécsi Tudásközpont 

7622 Pécs, Universitas u. 2/A 
 

Hivatalos nyelv: magyar 
Ünnepélyes megnyitó: 2022. június 16., 12.00 óra 
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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 2022. június 07-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 2022. június 07-ig 
befizetve 

A helyszínen 
fizetve 

MDT tagjai 35.000.- Ft 40.000.- Ft 
Nem MDT tag 45.000.- Ft 50.000.- Ft 
Nyugdíjas MDT tag, Rezidens 18.000.- Ft 20.000.- Ft 
Napijegy – péntek 16.000.- Ft 18.000.- Ft 
Napijegy – csütörtök, szombat 12.000.- Ft 13.000.- Ft 
Ebéd  4. 200.- Ft/fő/alk.  
Nyitóvacsora (kísérő) 16.000.- Ft  
Bankett vacsora 16.000.- Ft  

 

A vonatkozó törvények az étkezési, kulturális és egyéb költségek részletezését írják elő, így a 
számlán külön sorban kerülnek feltüntetésre. A részvételi díjak béren kívüli juttatásnak nem 
minősülő egyes juttatásokat tartalmaznak, melyek után az adók megfizetése – minden 
gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terhelik.  
Az MMDDTT  ttaaggjjaa,,  NNeemm  MMDDTT  ttaagg,,  vvaallaammiinntt  aa  RReezziiddeennss rréésszzvvéétteellii  ddííjj  tartalmazza a tudományos 
programon való részvételt, a Kongresszushoz kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson 
való részvételt, 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  ddííjj,, tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a Kongresszushoz 
kapcsolódó kiállítás látogatását, a nyitó fogadáson való részvételt, a kávészüneteket, a program és 
absztrakt füzetet, névkitűzőt. 
RReezziiddeennss  rreeggiisszzttrráácciióó::  
Az MDT pályázat kiírásával támogatja a rezidens kollégák részvételét a kongresszuson. A kedvezményes 
részvétel feltétele, a rezidensi viszony igazolása!AA  ffeennttii  kkeeddvveezzmméénnyy  ccssaakk  aabbbbaann  aazz  eesseettbbeenn  éérrvvéénnyyeessíítthheettőő,,  hhaa  aa  
rreezziiddeennss//sszzaakkoorrvvoossjjeellöölltt  tteesszztteett  íírr  aa  kkoonnggrreesssszzuuss  vvééggéénn!!   
 

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


 

 

 
WORKSHOP 

 

 Workshop  2022. 06. 07-ig 
befizetve 

Maximális 
létszám IDEJE HELYE 

1. Botulinum toxin az esztétikában 1. 8 000.- Ft 5 fő június 17. Bőrgyógyászati 
Klinika 

2. APTOS- valódi arcemelés és kollagén 
stimulálás hosszú távon /angol nyelvű 8 000.- Ft 10fő június 17. Pécsi 

Tudásközpont 

3. Botulinum toxin az esztétikában 2. 8 000.- Ft 5 fő június 18. Bőrgyógyászati 
Klinika 

4. 

Lézeres kezelés nyáron?! Kezeljen 
biztonságban a napsütéses 
hónapokban is a FOTONA SP Dynamis 
lézerével! 

8 000.- Ft 12 fő június 18. Pécsi 
Tudásközpont 

5. 

Mit lehet kihozni egy lézeres anti-aging 
kezelésből? 
Kombinált módszerek, kombinált 
platformok 

8 000.- Ft 20 fő június 18. Pécsi 
Tudásközpont 

 
AKKREDITÁCIÓ 

A továbbképzés PTE ÁOK/2022.I./00163 kódszámon 50 pontra akkreditált az alábbi 
szakvizsgával rendelkezők számára:    

1. allergológia és klinikai immunológia,  
2. bőrgyógyászat,  
3. plasztikai (égési) sebészet 

Az 50 pont azon résztvevőknek kerül jóváírásra, akik a kongresszus mindhárom 
napján és a tesztíráson részt vettek. A tesztírással a rezidensek számára is 
kötelező. 

 
TÁRSASÁGI PROGRAMOK, EBÉDEK 

 

 Ebédek 
     Helyszín: Tudásközpont 

 Fakultatív - (3 fogásos ebéd, ásványvíz, kávé) 
 

 Fogadás:  2022. június 16., 20.00 
  Helyszín: Tudásközpont 

     (A regisztrációs díj tartalmazza a részvételt.) 
 

 Bankett Vacsora: 2022. június 17., 20.00 
  Helyszín: Littke Pezsgőház /7621 Pécs, Szent István tér 12./ 

     (Részvétel a megadott feltételek szerint.) 
 Pincelátogatás kostolóval egybekötve: 2 000 Ft/Fő 
  Fakultatív - 3 poharas pezsgő- és borkóstoló  



 

 

 
SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK 

 
 
Szállásfoglalás és a foglalt szállás díjának befizetés határideje: Szállodákként eltérő. 

Ez után kizárólag lekérést követően, a kapacitások függvényében tudunk szálláshelyet 
biztosítani! 
 
 Corso Hotel Pécs**** - (7626 Pécs, Koller u. 8.)   

 

A butikhotel különleges belsőépítészeti kialakításokkal várja a 
vendégeket.  
A szálloda egész területén biztosított a szélessávú internet elérés és 
tilos a dohányzás.  
 A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az 
elutazás napján 11.00 óráig kérik elhagyni. 
A szálloda melletti utcában a parkolás 200,-Ft/óradíjjal, 
hétköznapokon 08.00-17.00-óráig. Hétvégén ingyenes. A szállodától 
gyalogosan 5 perc séta távolságra lévő Tudásközpont parkolóját 
ingyenesen lehet használni. 
Reggeli: 7.00-10.00 óra között a szálloda éttermében 
Szobák felszereltsége: egyénileg szabályozható légkondicionáló, 
laptop méretű széf, telefon, LCD TV, hajszárító, borotválkozási tükör. 
Szobaár tartalma: szállás büféreggelivel, kávé és tea bekészítés a 
szobában, korlátlan Wi-Fi használat, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: gyalogosan kb. 5 
perc 
 
 Boutique Hotel Sopianae*** superior - (7621 Pécs, Felsőmalom utca 24.) 
Szobaszám:  Egyágyas: 8 szoba 

Kétágyas: 14 szoba 
 

Pécs központjában található, közel az Árkád 
bevásárlóközponthoz és a Király utcai sétálóhoz is. A kívülről 
műemlék jellegű, 22 szobás szálloda belsőépítészete a modern 
vonulatot tükrözi. 
Szobák felszereltsége: szobákhoz modern bútorzat, szélessávú 
internetkapcsolat (Wi-Fi), TV, telefon, minibár és teljesen felszerelt 
fürdő is tartoznak. A szobák többsége pótágyazható. 
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, fitness terem 
használata, korlátlan internet hozzáférés (Wi-Fi), ingyenes parkolás 
a hotel belső udvarában szabad helyek függvényében, ÁFA, IFA.  
A parkoló helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik! – 
lehetőség van a parkoló előfoglalására, melynek díja: 1.500, -
Ft/autó/éj 
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Recepciós szolgálat 7.00-22.00 óra között. 22.00 órát követően a telefonszámukra lesz szüksége a 
szállodának, amelyre a belépőkódot fogják elküldeni. 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: gyalogosan kb. 8 perc 
 
 Palatinus Grand Hotel - (7621 Pécs, Király u. 5.) 
 

Szobaszám:  Standard klímás: 30 szoba 
Superior:   10 szoba 
Superior plus:   4 szoba 
Junior Lakosztály:  6 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 
2.400.-Ft/gépkocsi/24 óra 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 nagy része klimatizált.  
Szobaár tartalma: szállás büfé reggelivel, (Wi-Fi) elérés a szálloda 
egész területén, a szauna használatát a Relax Stúdióban, ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége:  
Gyalogosan kb. 21 perc. Tömegközlekedéssel: kb. 13 perc  
Az Árkád megállótól a 4Y busszal a 48-as térig, onnan kb. 4 perc séta 
További buszok: 2A, 4, 4Y, 60, 102 

 
 

Sándor Hotel**** (7625 Pécs, Kálvária utca 58.) 
 

Szobaszám: 30 szoba 
 

Pécs egyik legszebb belvárosi szállodája, mely öt perc sétára található a 
városközponttól. A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet 
elfoglalni és az elutazás napján 11.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: A szálloda bekamerázott garázsaiban 3.000, -Ft/autó/éj 
Szobák felszereltsége: LED Televízió, Minibár, Telefon, Internet, 
Fürdőszoba, Fürdőszobai bekészítés, Klíma 
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, wellness 
szolgáltatások használata (élménymedence és finn szauna), (Wi-Fi) és 
internet csatlakozási lehetőség, ÁFA, IFA, központi széf a recepción. 
Reggeli: hétfőtől- szombatig: 7.00-10.00 óra között, vasárnap: 7.00-
11.00 óra között 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége:  
Gyalogosan kb. 17 perc. Tömegközlekedéssel: kb. 15 perc  
Az Ágoston téri megállótól a 38-os busszal a Búza térig, onnan kb. 4 
perc séta. További buszok: 28A, 33, 38, 39 

http://www.elvira.hu/�


 

 

 
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, amelyben Superior 4 és 
Standard 3 csillagos szobakategóriákban biztosítunk szobákat. 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 svédasztalos reggelivel, wellness részleg 
(élménymedence, pezsgőfürdő finn szauna, infraszauna, gőzkabin), 
(Wi-Fi) internet és parkoló használata, ÁFA, IFA.  
 Konferencia helyszínének megközelíthetősége: az Olympia 
Üzletháztól, ami kb. 4 perc séta a szállodától, a 4-es busszal a 48-as 
térnél kell leszállni, onnan kb. 4 perc séta 
További buszok: 2, 2A, 4, 4Y, 104E 

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

Szobaszám: 4*Central: 20 
 

A sport és wellness hotel mediterrán zöldövezetben a történelmi 
belvárostól, illetve az egyetemi klinikáktól néhány percnyi 
távolságra helyezkedik el. A szállodához különféle sportpályák, 
wellness részleg, szabadtéri parkoló és mélygarázs tartozik /a 
szabadtéri parkoló díjtalan, mélygarázs ára: 1.500.-
Ft/autó/éjszaka. A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet 
elfoglalni és az elutazás napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Szobák felszereltsége: utcai panorámás és belső kertre néző 
szobatípusokkal rendelkeznek. A rendkívűl tágas Superior 4*-os 
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, 
ÁFA, IFA.  
Konferencia helyszínének megközelíthetősége:  
A Gyümölcs utcai megállótól a 28Y busszal a Rákóczi útig, onnan kb. 7 
perc séta 
További buszok: 26, 27, 28Y 
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 Zsolnay Vendégház - (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.) 
 

Szobaszám:  Standard: 10 szoba 
Apartman: 10 darab  

 

A Zsolnay Negyed területén található vendégház szobái magas 
színvonalú, jól felszerelt, kényelmes és otthonos 
szálláslehetőséget biztosítanak a vendégeknek. A vendégházban a 
reggeli a Zsolnay Étteremben kerül felszolgálásra. A szobákat 
érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján 
10.00 óráig kérik elhagyni.  
Szobák felszereltsége: kényelmes új bútorzat, színes televízió, 
internet kapcsolat (Wi-Fi), zuhanykabinos fürdőszoba, konyha-
étkező, a szobák egy része klímatizált.  
Szobaár tartalma: bővített Kontinentális reggel (felvágott, sajt, zöldség, 
méz, lekvár, vaj, péksütemény, meleg étel, 1 csésze kávé vagy tea, 1 
pohár üdítő), internet elérés (Wi-Fi), ingyenes parkolás a vendégház 
udvarában kapacitás függvényében 
Parkolás: a ROOM Bistro mellett található parkolóházban, ÁFA, IFA.  
A Konferencia helyszínének megközelíthetősége:  
Gyalogosan kb. 12 perc. Tömegközlekedéssel: kb. 9 perc  
A Bóbita Bábszínház megállótól a 26-os busszal a Búza térig, onnan kb. 4 perc séta 
További buszok: 26, 27, 40 
 
 
Színbád Hotel*** (7624 Pécs, Klimó György utca 7.) 
 

Szobaszám: 15 szoba 
 

Hotelünk 2017-ben az előző évek felújításait egy sokkal nagyobb 
volumenű, teljes körű renoválás, korszerűsítés követte, így az immár 
20. évét ünneplő szállodánk méltón viseli a csillagos minősítését, 
mint Pécs egyik legkedveltebb és leghangulatosabb hotele. 
A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás 
napján 11.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: A szálloda bekamerázott garázsaiban 3.000, -Ft/autó/éj 
Szobák felszereltsége: LED televízió, minibár, telefon, internet, 
fürdőszoba, fürdőszobai bekészítés, klíma. 
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, korlátlan internet a 
szobákban, klimatizált, zárt vagy díjmentes parkolási lehetőség, ÁFA, 
IFA. 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége: 
Tömegközlekedéssel: kb. 14 perc. A Kórház téri megállótól a 102-es 
busszal a 48-as térig, onnan kb. 4 perc séta 
További buszok: 2, 2A, 102 
 
 



 

 

 
Hotel Barbakán*** (7624 Pécs, Bartók Béla u. 10.) 
 

Szobaszám: 15 szoba 
 

A szerény szálloda a pécsi dómtól 5 perc sétára található, mely 2016-
ban teljes körűen felújításra került. 
A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni. 
Szobák felszereltsége: TV, minibár, telefon, internet Wi-Fi, klíma.  
Szobaár tartalma: szállás svédasztalos reggelivel, Wi-Fi használat,  
klíma, ingyenes parkolás, ÁFA, IFA. 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége:  
  
 
 

Fibula Residence Hotel & Wellness (7621 Pécs, Teréz utca 9.) 
 

Szobaszám:  Standard:  5 szoba 
Apartman (1 hálószobás):  4 darab 
Stúdió lakosztály:  3 darab 

 

Pécs egyetlen felnőttbarát szálláshelyeként kizárólag 14 éven felüli 
vendégeket fogadunk. 
Pécsett páratlan, öt épületből álló komplexumunk 2020-ban került 
átadásra, s mintegy 4000 m2-en helyezkedik el a belváros szívében, 
nyugodt, exkluzív környezetben. A Fibula Residence Hotel & Wellness 
egy olyan izgalmas területen került megépítésre, ahol egykor 
Diocletianus császár vonulhatott át seregével. „Fibula” elnevezésünk is 
ennek köszönhető, hiszen több évnyi feltárás alatt a régészek 
megtalálták azt a felbecsülhetetlen értékű hagymafejes fibulát, melyről 
apartmanhotelünk a nevét is kapta. 
 A szobákat érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás 
napján 10.00 óráig kérik elhagyni.  
Parkolás: 3.000, -Ft/autó/nap 
Szobák felszereltsége: Minibár, széf, légkondicionáló, kávéfőző, 
hajszárító, LED televízió 
Szobaár tartalma: kontinentális svédasztalos reggelivel, (Wi-Fi) és 

internet csatlakozási lehetőség, wellness használata, ÁFA, IFA. 
Konferencia helyszínének megközelíthetősége:  
Gyalogosan kb. 27 perc. Tömegközlekedéssel: kb. 19 perc  
A Kórház téri megállótól a 2-es busszal a 48-as térig, onnan kb. 4 perc séta 
További buszok: 2, 2A 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 
 

 
A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

 

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

 
 

 Megközelítés autóval: 
Budapestről (M60) 

 

Budapestről az autópályán érkezve hajtson a belváros irányába, majd az 
autóbuszpályaudvar melletti felüljárón átérve, az Árkád bevásárlóközpontnál 
található lámpás kereszteződésnél haladjon egyenesen a nem sokkal később 
enyhén jobbra ívelő úton látható a Tudásközpont. 

 
Helyi tömegközlekedéssel: 
 

A Főpályaudvarról: 
A 4, 4Y, 104E számú járatokkal, leszállás a 48-as téri megállónál. 
 

Az Autóbusz Állomásról: 
A 60A számú járattal, leszállás a 48-as téri megállónál.  

http://www.elvira.hu/
http://www.tukebusz.hu/menetrend/60A
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